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কটিক নাটক 
কবিবর-শ্ব্রুক নরপতি কর্তৃক বিরছিভ ! 

জু 

শিট 2িশফিএটি শী 

কলিকাভা সবংক্জ্রত বিদৃদালয়ের অধাপক 

হ্বীরামময় শশ্ম তর্করত্র কর্তৃক বঙ্গ ভার 
আনুবাদিত ও পরিশোকিল্ত?। 

কলিকাতা ॥ : 
বি, পি, এম্স্ যন্ত্র ॥. + 
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বিজ্ঞাপন ।; 

'সংক্কত মৃচ্ছকটিক নামক নাটক অভি প্রাচীন*শু অতি উৎকৃষ্ট। 
ইহার রচন। অতি প্রণঞ্জল 'ও মনোহর । ইচ্থার রচনার লালিত্যদর্শনে 

এই নাটক অস্মদ্দেশ--গ্রচলিত সকল দুশাকাব্যের আদি বলিরা 
বোধ হর । ইঞ্ছার প্রাচীনতার বিশেষ প্রমাণ এই ; কবিবর শুদ্রক নাঁষে 

নরপতি এই নাটক রচনা করেন । কোন্ সময়ে ও কোন্ দেশে তাহার 
জন্ম হয়, বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে তাহার নির্ণয় করিতে পারা যায় 
না। বিশেষত তিনি অর্শমেধ যজ্ঞ ও অন্তকালে অনলে প্রবেশ 

করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। উক্ত ছুই ক্রিয়া অধুনা প্রচলিত 
শাল্ত্রানুলারে বহুকাল হইতে নিবিদ্ধ এবং পরিত্যক্ত হুইয়ীছে। 

ইহাতে (অধিক ন1 হউক) শুদ্রক রাজা, রাজ? বিক্রমাদিত্যের 
অনেক পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়! ছিলেন, ইহা! অবশ্যই শ্বীকার করিতে 
হইবে । সুতরাং তৎ প্রণীত এই নাটকও যে অধুনা প্রচলিত তাবৎ 
দ্বশ্যকাব্য অপেক্ষার অতি প্রাচীন, এ বিবয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । 

উজ্জরিনী নিবানী বিবিধ গুণরাশি চাকদত্ত নামে এক ব্রাহ্ধণ এই 
ন'টকের নায়ক । বেশ্যাকুলোৎপন্না রূপলাবণ্য সম্পন্না বসন্তাসেনা 
নামে এক অঙ্গন! সাঁপবী সহধর্িণীর ন্যায় তাহার প্রতি একান্ত অনু 
রাশিণী হইয়া ছিলেন। সআুতরৎ তিনিই এই নাটকের মারিকা'। 
অসামান্য ধাশক্তি সম্পন্ন শৃদ্রক রাজা এই সামান্য ব্ষিয় অবলম্বন 
করিয়া অলোঁকিক বুদ্ধি কৌশলে এরূপ অপূর্বব নাটক রচনা করিয়া- 
ছেন, যে সহ্ৃদয়গণ আবৃত্তি মাত্রেই অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া 
থাকেন । ॥ 

চাকচরিত্র চাকদত্ত অতিশয় দয়াবান, বদান্য ও ধশর্ষিক ছিলেন । 
তিনি অতুল এখর্্য সম্পন্ন হুইয়াও নিয়ত সৎকর্দ্ের অনুষ্ঠানে এবং 
যাচকগণের অভিলাষ পূরণে ধনবিতরণ করিয়! পরিশেষে স্বরং দরিদ্র 

হয়েন। তিনি ক্রেমে ক্রমে এমনি দারদ্র্য দশায় পতিত হুয়েন. যে 

তাহার পত্বীর গাত্রে কিছুমাত্র অলঙ্পার ছিল ন! । এবং তীহার অতি 
অপ্পবয়ক্ক একমাত্র পুত্র প্রতিবেশী কোন ধনবাঁনের পুত্রকে ন্বর্ণ- 



%/ ০ 

নির্মিত শকট লইর়! ক্রীড়] কুরিতে দেখিয়া! সেইরূপ শকটের নিমিত্ত 
সাতিশয় রোদন করায় রদ পরিচারিকা ধনাভাব বশতঃ নিকপাঁর 

হইয়া বালককে সান্ত্বনা করিবার জন্য মৃত্তিকার শকট নির্মাণ করিয়া 
ছিল ॥ এই জন্য গ্রন্থরচরিতা সাঁতিশর ছুঃখস্চক বলির) এই গ্রন্থের 
নাম মৃচ্ছকটিক রাখির়ছেন। 

আমি শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাঁদ মন্ত্ুমদীর মহ্ছোদরের প্রীর্থনীর বঙ্গ- 
ভাষার এই গ্রন্থের অনুবাদ করিলাম । অনুবাদ ও সংশোধন বিয়ে 

সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করতে কটি করি নাই । এবং আশু হৃদরঙ্গম 
হুইব'র নিমিত্ত ইহার মধ্যে অধক সংক্ষত শক 'প্ররোগ করি নাই । 
এক্ষণ পাঠক গণের তুক্টিকর হইলেই আমার পরিশ্রম সফল হয় ইতি। 

গকাক ১৭ ৯৮ তাং ৬ই পে । জী রংমমর শর্দ্বা ॥ 

কালেজের অধ্যাপক এ্ীবুত রামময় ভর্করহ্ব মভাশরকে 
উক্ত তর্করত্র মভাশর বথাসাধা পরিশ্রম সহকারে 

অনুবাদ করিয়া দিঘাছেন। এক্ষণে ইহার দ্বারা পাঠকদিগের 
কিঞ্চিৎ উপকার হইলে অন্ুবাদকের পরিশ্রম এবং আমার 
অর্পব্যয় সফল হয় কিমধিক মিতি। 
শপ সপ ৬প্ 4 ক্লিক "তা 

) এ'ব্রদা প্রসাদ মজুমদার । 
সঙ্ছবহ ১৯৩১ । 



মৃচ্ছকটিকনাট 
প্রথম অঙ্ক । 

নাদী। * 
মহাদেব পর্্যঙ্কনীমক যোগশীস্ত্র প্রসিদ্ধ আসন বিশ্বের সস্ধি- 

বন্ধন নিমিত্ত দ্বিগুণিত-_সর্পঘ্বার। জানুদ্বয় বেষ্টন করিরা, প্রাণায়াম 

দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ, অপাঁন সমান, উদান, ব্যান নামক শরীর- 
শ্ছিত পঞ্চবাঙ্কুর প্রতিরোধপুর্বক ঘট, পট প্রভৃতি সমুদায় বাহ 
বিষয়ের জ্ঞানশুন্য হুইয়!ঃ নেত্র, জিহবা; নীসিকা, চর্ম, কর্ণ এই পঞ্চঃ 
ইন্দ্রির়কে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ স্বরূপ স্বীয় ত্বীয় বিষয় হইতে 
নিবৃত্ত করিয়া, বাকা, পাঁণি, পাঁদ, পীয়ু+ (মলদ্বার ) উপস্ছ, (মৃত্রদ্বার ) 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, চর্ম, জিহ্বা, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কবর। এই ত্রয়ে!- 
দশবিধ করণ শুন্য পরমাত্সাকে তত্বজ্ঞানদ্বার। হৃদয় মধ্যে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত তৰক--লতাঁদিভৌতিক পদার্থ শুন্য প্রদেশের 
অবলোকন জনিত চিত্তের একাগৃভ দ্বার! সমার্ধি (ব্রচ্মবিষয়ক চিন্তা ) 

করিতেছেন, মেই সমাধি তোঁমাদিগতে (সাঁমীজিকদিগকে ) রক্ষা! 

ককন। 
অপিচ। 

বিছ্যুতের রেখার ন্যাঁয় সুন্দরী গৌরীদেবীর বাহুলতার সংস্পর্শে 
সুশোভিত এবং নবজলধর-_সদৃশ নীলবর্ণ, ভগবান নীলকণ্ঠের কণ্ঠ- 

প্রদেশ তোঁমাদিগের মঙ্গল কৰুন। 

£* ভতিপাঠ। 



২. ইৃচ্ছকটিকনাটক। 

নান্দীপাঠের প্র | 

শুত্রধার / অভিনয়--দর্শনোৎসুক-_সভ্যগণের কেতৃহল-_বিমর্দী- 
কাঁরী অপর বিষয়ে অধিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই | আমি 
সঙকুল--সম্ভূত ও সর্বশ'স্-বিশারদ মহোঁদয়গণকে প্রণাঁম পুর্ববক জানা- 
ইতেছি, আমরা যে এই মৃচ্ছকটিক নাঁমক প্রকরণের (নাঁটক বিশে- 
যের ) অভিনয় করিতে উদ্যত হইয়াছি, ক্ষত্রিয় রহশংরতত সূ শুৃদ্রক 

রজা ইহার রছর়িত1 ; তিনি গজেক্দ্রগাঁমীঃ চকোরনয়ন, পূর্ণচজ্জবদন, 
ও অতি রমণীয়াক্কৃতি এবং অনাধীন্য গুণসম্পন্ন ছিলেন । তিনি 
খথেদ, সামবেদ) গণিতশাস্; নৃত্যগীতাদি ও গজশীস্ত্র অধ্যয়ন 

করিয়া, অভীউদেব, মহাদেবের র আরাধনায় 7 নির্মল জ্ঞান চক্ষু ও 
বাহচস্কু লাভ [ভ করির1, পুত্রকে পুত্রকে রাজ্যে অভিযিক্ত_ দেখিয়া, এবহ 
৯ ০ অপার ও উস লজ আত % আচার 

অভিসমারোছে অপূর্বজ্ঞানজনক অশ্বমেধ যজ্ঞ _করিরা, একশতবহুসর 

দশ দিবস | জীবিত থাকিয়া অগ্নি. ওবেশ করেন। রেন | অপিচ, শু্রক 

রাজা অমরতিয়,  অপ্রমত্ত, বেদখ্যাঁয়িগণের অগ্রগণ্য; ও তপস্য।- 
মিরত এবং বাহুযুদ্ধাবিশারদ ছিলেন) তথ্প্রণীত এই _এস্থে 
উদ্জ্রিনীনিবাঁসী বাণিজ্যব্যবসীয়ী চাকদত্ত নামে দরিদ্র এব এক 

০ পচ আর রা রর পচ ্াক্ত৪ 

্রা্ষণযুবা! এবং, চাঁকদত্তের গুগান্ুরাগিণী বসম্তুশৌভীর . . নায় 

মানোহারিণী বসন্তসেনানাদী. এক_ বারবিলাসিনী নায়ক. ও নায়িকা 
রূপে, বর্ণিত ত ছইরাছেন।, ্রন্থকাঁর শুঁদ্রক রাজা চকদত্ত ও বসন্ত- 

লোঁকদিগের লাঁকদিগের অসাধৃতা ও ও খলত! এবং বস এই সকল কল বিস্তর- 

পূর্বক ক প্রদর্শন দর্শন করিস্মাছেন| (ইতন্ততঃ ভ্রমণীনন্তর অবলোকন করিয়।) 

একি ! আমাদের নাট্যশীল। শূন্য রহিঘ্শছে কেন? নটের। কোথায় 

গেল? (চিন্তাঁকরিয়। ) হ1, জাঁনিলামঃ পুত্রহ্ীন জনের গৃহ শুনা, 

সচ্চরিত্রমিত্র-বিহীনজনের চিরকালই, শুন?? ূর্খের দশদিক শুন্য 
ও দরিদ্রের গৃহাদি সকলই ই শুন্য | গীন ত করিলাম; এক্ষণ বহু- 

ক্ষণ গান করায় অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেকে আমার 7 ছুটি 

ভার/ _এ্রী্ম 'দময়ে পরচগুকর-দিনকরের কিরণ সম্পর্কে বিশুহ্ক 



প্রথম অক । | ঙ 

পণ্মবীজের ম্যায়, খট খটু করিতেছে । অতএব গৃহিণীকে আনান 

করিয়! প্রাতরাশঞ্চ কিছু আছে কি না? জিজ্ঞাস করি | এক্ষণ আমি 
কার্ধ্যবশতঃ ও প্রয়োগবশতঃ প্রাকৃততাবী হইলাম | অঞ্ছে।! বছু- 
ক্ষণ গান করায় শুষ্ক পদ্মনঠলের ন্যায় আমার অজসকল ক্ষুধায় 

মান হইতেছে, এক্ষণ বাটার মধ্যে গিয়া, গৃহিণী কিছু খাদ্যবস্তর 
আয়োজন করিয়াছে কি না?, অবগত হুই। ( ইভন্ততং জভ্রমণ ও 

অবলোকন করিয়।) এই যে আমাদের গৃহ, এখন প্রবেশ করি | 

(এরবেশ পুর্বক দেখিয়।) একি ! আমাদের গৃছে এক নুতন প্রকার 

কিসের আয়োজন হইতেছে 2, প্রক্ষালিত--তগু এল--জলের দীর্ঘতর 

রেখ! দ্বারা পথ টি অস্কিত হইয়াছে, অঙ্গনভূমি লোঁহ কটাঁছের 
ঘর্ষণ দ্বারা কৃষ্কবর্ণ। হইয়! তিলকথাঁরিণী যুবতিকামিনীর ন্যায় শোভিত! 

হুইয়। রহিয়াছে, ক্ষুধ। সুগন্ধ-_গন্ধ-দ্রেব্যের মধুর গন্ধে উদ্দীপ্ত হইয়াঁই 
যেন আঁমীকে কাতর করিতেছে ; তবে কি পূর্ববিহিত নিধি প্রাণ্ড 

হুইয়াছে? অথবা আমিই ক্ষুধায় অধিকতর কাতর ছইয়! সকলই 
অন্নময় দেখিতেছি? আমাদের গৃছেত প্রাতরাশ কিছুই নাই, 
ক্ষুধার প্রাণ যাঁর যায় হইতেছে; এদিকে সকলই নুতন প্রকার 

আয়োজন দেখিতেছি, একটি জ্ত্রীলোক গন্ধাদ্রব্য চুর্ণ করিতেছে, 
আর একজন পুণ্পের মাল! গ্াঁথিতেছে | (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, 

গৃহ্িণীকে ডাকিয়া যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যাঁউক | আর্ধেয! এদিকে 
আইস । 

নী || (প্রবেশ করিয়।) আধ্য ! এই আমি আলিয়াছি | 

হুত্র। আর্যে! মঙ্গল ত? 

নটা|। আর্য ! কি আজ্ঞ। পালন করিব ? অনুমতি কৰন | 
সুত্রধাঁর | আর্ধে ! বুক্ষণ গান করায় (ইত্যাদি বলিয়া) আমাদের 

গৃহে খাদ্য বস্ত কিছ আছেকি না? 
নটী| আধা! সকলই আছে। 

শুত্র| কিকিআছে?। 

ঞাতঃকালের খাদ) বস্তু । 
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নী! গুড়, অন্ন, ঘ্বত, দি চাঁউল, এবং আপনার খাইবার 

যোগ্য সুস্বাদ সকল বস্তই আছে; দেবতাঁরা আপনাকে এইরূপেই 

আশীর্বাদ কন | 

স্যত্র | আমাদের গৃছে কি সমুদায়ই আছে? না! পরিহীস করিভেম্ছ ?| 
নটী| (ব্বগত) একবাঁর পরিহ্থাস করা যাঁউক (প্রকাশ) আর্য ? 

দোকানে মম আছে। 

_ স্ম্র। (ক্রোধে) ছ। অনার্ধ্যে ! ভূমি যেমন এমন সময়ে বরগু-লম্ঘু- 

কেরঞ্জ ন্যায় আমাঁকে উপরে তুলিয়া ফেলিয়া দিলে, এইরূপ তোমারও 
আশা ছিন্ন ভিন্ন ছইবে এবং তুমিও মৃত্যুমুখে পতিত হুইবে | 

নটী| নাথ ! ক্ষমা ককণ্ ক্ষম। ককন, আমি পরিহ্ণাস করিয়াছি । 

স্মুত্র | তবে বল কি নিমিত্ত এই নৃতনরকম আয়োজন হইতেছে? 

একটি জ্ত্ীলোক গন্ধদ্রব্য চুর্ণ করিতেছে, আর একজন পুম্পের মাল! 
গঁথিতেছে, এবহ এই স্থানটি নানাবিধ পুম্পে শোভিত হুইয়। রহিয়াছে? 

নটা। অদ্য ব্রত করিয়াছি। 
সুত্র | এই ব্রতের নাম কি?। 

নটী। ইহার নাম অভিরূপপতি| । 

স্মত্র | আর্য্যে! এই জন্মে? অথব। জন্মান্তরে ? 
নটী| আর্য! জম্মান্তরে। 

ত্র | ( সক্রোধে ) দেখুন দেখুন মহাঁশয়র! ! এ আমার অন্ন ব্যয় 

করিয়া পরকালে মনোমৃত পতি পাইবাঁর চেষ্টা করিতেছে। 
নটা| নাথ! প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও, যে ব্রতের ফলে পরকালে 

তুমিই আমার পতি হও সেই ব্রত ধারণ করিয়াছি | 

সুত্র | আচ্ছা, এ ব্রত করিতে কে বলিয়াছে ? | 

নটা | মহাশয়ের প্রিয়বয়স্য চু্ণরদ্ধ। 

কমলে ২ বিবেচনাপুনদক অবগারিত বিধয়ের মাম স্বগভ। 
সকলের এবণযোণ্য বিষয়ের নাম প্রকাশ । 

* দীঘতর কাঠের নান বরণ, তাহার অগ্রভাগে লশমান রজ্জ,ঘাঁর। বন্ধ মৃত্তিকা" 
রাশি বাগ্রস্থরখগ্ড অথব] কাঃখগ্ডের নাম লম্ব ক। ইহা ভোঙ্গাকলে জলসেচন সমজে 
সকলেই করিয়! থাকে | 

॥ ষেত্রত করিলে নমোমত পতি লাত হয় তাহার নাম অভিরনূপপতি ॥ 
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সুত্র! আঃ, দাপীর পুত্র ভুর্ণরৃদ্ধ ! রাজা পালক কুপিত হুইয়! 
নব বধূর সুগন্ধা কেশকলাঁপের ন্যায় তোমার মস্তক চ্ছেদন কিতিেডেন 
ইহা কবে দেখিব? 

নটা। নাথ! প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও» জন্বীম্তরে আঁপনাঁ- 

কেই. পাইবার, জন্য এই ব্রত করিতেছি। (এই বলিয়া পির 
পদতলে পতিত হইল)। 

স্যত্র | আর্স্যে! উঠ উঠ, বল বল, এ ব্রতে কি করিতে হয়? 
নটা। আমরা নটজাঁতি, আমাদের গৃছে ভোজন করিবার যোগ্য 

্া্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হয় | 
স্ত্র| তবে ভুমি যাও, আমিই আমাদের সদৃশ ব্রাহ্মণ নিমক্ত্র 

করিতেছি । 

নটী| যেআঁজ্ঞা। (এই বলিয়া বহির্গতা হইল )। 

স্যত্র | (কিঞ্চিৎ পরিভ্রমণ করিয়া) হায়! এতাদৃশ সমৃদ্ধিশলী 
উজ্ঞয়িনীতে আমাদের সদৃশ ব্রাক্ষণ কোথায় পাইব? | (অবলোকন 
করিয়া) এই যে চাকদত্তের মিত্র উমত্রেয় এই দিকেই আদিতেছেন ; 

অগ্খে ইহটীকেই নিমন্ত্রণ করা যাউক | আর্য মৈত্রেয় ! অদ্য আমাদের 
গৃহে আপনাকে ভৌজন্ করিতে হইবে | (নেপথ্যে 1 ওহে ! অন্য ব্রাহ্মণ 

নিমন্ত্রণ করঃ এখন আমি বড় ব্যস্ত। 

সুত্র | মহাশয় ! ভোৌজ্যবস্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবৎ নিঃশঙেেক ভৌজন 

করিতে পারিবেন, আর দক্ষিণা কিঞ্চিৎ পাইবেন | ( পুনবঝ্ার 

নেপথ্যে ) আমি যখন প্রথমেই নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছি তখন 

বারংবার অনুরোধ করিতে তোমার এত আগ্রন্থ কেন? 

সুত্র] ইনি ভ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ন] | আচ্ছা, অন্য ব্রাঁক্ষণ 

নিমন্ত্রণ করি | (এই বলিয়! বহির্গত হুইল ) 

(প্রস্তীবন। )7 

+₹ বেণ পপ্িগ্রহের গুহঃ অর্াৎ সাজঘর । 

1 নষ্টা বা বিভুষক অথব1 পারিপার্শিক ইহার হুত্রপ্ারের সহিত স্বীয় স্বীয় কার্ধ্যেপ' 
যোগী অথচ প্রস্তাবিভবিষয়নুচক নানাবিধ নাছ ষেকথোপকখন করে তাহার 
নান প্রস্তাবন। | 
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( টিমত্রেয় একখানি উত্তরীয় বজ্র হস্তে ধাঁরণপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া) 
অন্য ব্রাক্ণ নিমন্ত্রণ কর। (পুনর্ধার এই কথা বলিয়। ) অথবা, 

আমি টমত্রেয় হইয়। অন্যের গৃহে ভোজন করিতে যাইব ! ছা দশ] ! 

আমাকে এত হীন করিলে? যে আমি আর্ধ্য চাকদত্ের সুখের সময়ে 

দিবারাত্র প্রযত্ব পরিপক্ক ও সুমধুর গন্ধযুক্ত মোদক ভক্ষণপুর্বক পরিতৃপ্ত 
হুইয়। অন্তঃপুরবর্তি গৃহদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া, চিত্রকর যেন্ধপ রঙ্গপুর্ণ 
পাত্রকে স্পর্শদ্বারা অপরুষ্টবোবধে পরিত্যাগ করে, সেই রূপ ক্ষুধ। না 

থাকায় ক্ষীরাঁদি পরিপুরিত--পীত্র সকল অঙ্গুলী দ্বার! স্পর্শমাত্র 
করিয়াই পরিত্যাগ করিতাঁম+ চর্বিত-চর্বণকাঁরী নগরীয় খড়ের ন্যায় 
উপবিকউ হুইয়| সর্বদ। উদগার তুলিতাম, সেই আমি এখন চাঁকদত্ 
দরিদ্র হওয়ায় গৃহপারাবতের নায় ইতস্তত: ভ্রমণপুর্ধক উদরপুরণ 
করিয়! কেবল শ্য়নীঁদি জন্যই এখানে আঁমিয়।থাকি | আর্য চাকদতের 

প্রিয় সুদ চু, র্ণরদ্ধ জা জাতিপুম্পে স্ুবাপিত, এই টা বন্রখীন, পাঠা- 

অতএব আয চাকদত্বের নিকটে শেন | ( পরিভ্র টা অবলোকন 

করিয়।) এই যে চাঁকদত্ত দেবকার্ধ্য সমাপনান্তে গৃহুদেবতাঁদিগের 

পুজ1 করিবার জন্য এই দিকেই আনিতেছেন | 
(তাহার পর উক্তপ্রকার চানূদত্ত ও রদনিকাঁর প্রবেশ ) 

চাক। (ভ্ুঃখিত হুইর। ভর্থম়ুখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপুর্ব্বক ) 

পুর্ক্রে গৃহদ্বারের ঘে সকল প্রান্তভাঁগে তগ্ুল প্রহ্থতি..পুজার দ্রব্য 
দেবতোদ্দেশে_ অর্পণ, করিলে তৎক্ষণাৎ হংস ও সারম পক্ষিগ্রণ ভক্ষণ 

করিত, এ এক্ষণ সহস্কীরাভাবে ভৃণধচ্ছন্ন সেই সকল প্রদেশে কীট পতঙ্গা- 
দির মুখভ্রউ বীজসমূহ পতিত হইতেছে। 

(এই বলিয়। মন্দ মন্দ গমনে পরিভ্রমণপুর্বক উপবিষ্ট হইলেন ) 
বিদু। এই আর্য চাকদর্ত; এখন উহার নিকটে যাই। 

(নিকটে গির়1) আপন্ক।র মক্দল হউক, আপনি ধনজন- জম্পন্ধ হউন | 
চাক| এই যে সকল দময়ের প্রিয়তম মিত্র ৈত্রেয় আলিয়া 

উপস্থিত হইল। মিত্র! ভাল আছ ত? এইখানে বস। 
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বিদু| যে আজ্ঞা) (এই বলিয়া উপবিষ্ হইয়া) বয়স্য! 
আপনকাঁর প্রিয় সুহৃৎ ভুর্ণরদ্ধ, পুজাঁবিপি সমাপ্ত হইলে আর্য 

চাঁকদত্তকে দিবে এই বলিয়। জাতিপুস্পে সুবানিত এই উত্তরীয় বন্ত্র 

খানি দিয়াছেন, গ্রহণ ককন | ( এই বলিয়া সমর্পণ করিল ) 

চাঁক। (গ্রহথণপুর্ধক চিন্তা করিতে লাশিলেন ) | 

বিছু| বয়স্য ! কি চিন্তা করিতেছেন? 
চাক | বয়স্য ! নিবিড় অন্ধকার মধ্যে প্রদীপের আলোক যেরূপ 

শোঁভ। পাঁর ছুঃখভোঁগের পর সুখভোগ হইলে দেই রূপ সমধিক 
সন্তেষিজনক হয়| কিন্ত যে ব্যক্তি স্ুখতোগের পর দরিদ্র হইয়া ডুঃখ- 
ভোগ করে মে কেবল | শরীরমাত্র অবলম্বন করিয়। মৃত প্রায় হুইয়! 

থাকে কে 

_বিদু। বয়স্য ? মরণ ও দরিদ্রতা এই উভয্েয় মধ্যে কোনটি 

আপনার প্রিয়? 

চাক | বয়স্য ! মরণ ও দরিদ্রেতা এই উভয়ের মধ্যে মরণই আমার 
জর ক এস জী গা 

প্রিয়ঃ দরিক্রত1 প্রিয় নহেঃ যেহেতু মরণ সময়ে _অস্পরকীলমাত্র । ক্রেশ 

পাইতে হয় কিন্তু দরিদ্রতায় যাবজ্জীবন অপরিসীম ছুঃখতোগ করিতে 

হয়| 
বিদু। বয়স্য! পরিতাঁপ করিবেন না, সুরেগণ সুধা পান 

করায় প্রতিপদের সুধাহশুর পরিক্ষয় যেরূপ প্রশংসনীয়, বন্ধু বান্ধব 

ও অতিথিজনে ধন বিতরণ করায় আপনার ধনক্ষয়ও সেইরূপ প্রশংম 

নীয়। 
চাক বয়ন্য! আমি অর্থের নিমিত ছুঃখ প্রকাঁশ করিতেছিলখ, 

কিন্ত দেখ, ভূমরগণ মদজল্_পাঁপীভিলাবে হুম্ভীর গণডদেশে উপন্বিষট 

হুইয়! মদজল ন্ না পাইলে যেরূপ যেরূপ হুত্তীকে কে পরিত্যাগ করিরা থা ত্যাগ করি যাঁয় 

সেইরূপ অভিখিগণ গণ অর্থ ও প্রার্থনায় আ. আ'পিয়! আমার গৃহ ধনশুন গৃহ ধনশুন্য 
দেখিয়া! যে পরিত্যাগ : করিয়! | যাইতেছে_ ইহাই, আঁমাকে সাঁভিশয় 

তাপিত করি তি [পিত করিতে রিতেছে ছু। 

বিছু। বয়স্য ! রাখাল বালকের1 অরণ্যমধ্যে বৌলতার দংশন- 



৮ সৃচ্ছকটিকনাটক। 

তয়ে ভীত হইয়া, যে যে স্থানে দংশনভয় ন।থাঁকে, সেই সেই স্থানে 
যেন্রপ পলায়ন করে, সেইরূপ এই পাঁপিষ্ঠ প্রাঁতরাঁশ যোগ্য অর্থ" 
রাশিও যথায় যথাঁয় উপভোগ ও দাঁনাদি ক্রিয়া না! থাকে সেই 

সেই স্থানেই (অর্ধাৎ কপণের গুছে ) পলবইয়? যায় | 
চাঁক। বয়স্য ! আমার এ্বরধ্য বিনাশে কিছুমাত্র ছুঃখ হুর নাই 

যেহেতু এশ্বধ্য_ ভাঁগ্যৰশতই হু হয় ও ক্ষয়ওপাঁয়; তবে ধনক্ষয় য় হইলে 

দরিজ ব্যক্তির নুহরগণ যে সৌঁহার্দ পরিত্যাগ করে ইহাই আমার 
বিশেষ ব পরিতাপের বিষ | 

অপিচ, লোক দরিদ্র দ্র হইলে অতিথি প্রভৃতির নিকট লজ্জা 

পারঃ লজ্জিত হইলে তেজের হ্।স হয়, নিত্তেজ হইলে পরাভূত হয়, 

পরাভূত হইলে অবমানন! প্রাপ্ত হয়, অবম ,অবমানিত হইলে ন শোকাতুর হয় হয়, 
শোঁকাতুর হুই হইলে বুদ্ধি ভ শ হয়ঃ এবহ ত্রববুদ্ধি হইলেই বিনাশ 

প্রাপ্ত হয়, অতএব শেন নর্বপ্রকার বিপদের আদিকাঁরণ বলিতে 

হইবে। 
বিদু। বয়স্য! সেই প্রাঁতরাশস্বরূপ তুচ্ছ অর্থ ম্মরণ করিয়! 

আর পরিভাপ করিবেন না । 

চাক | বয়ন্য! লোক দরিদ্রতানিবন্ধন চিন্তার ও পরণভবের 
0০ পর পাপ পাটা জপ পন ০ পারাপার রাগ 

আঁল্পদ হয়ঃ মিত্রগণের নিকট নিন্দনীয় হয়ঃ বন্ধু বান্ধব ও অপর 
100 গাারএগ রর ৪0১4 পারার ক ৯০০৯ ৯ ৪৯৭ সর চর উস এ 

জনগণের বিদ্বেষের আধার হয়ঃ বনে গ্রমন করিতে উদ্যত হয় 

এবং পতিপ্রাণা ' পত্ীরও তিরস্কারের পাত্র ছয়। সুতরাংমানমিক 

ছুংখানি দরিস্রকে একবারে দ্ধ করে না! কিন্তু সাতিশয় স্থাপিত 
৯ থাকে | যাহ! ছউক বয়স্য ! আমি গৃহদেবতা দিগের পুজা 
করিয়াছি, তুমি চতুদ্পথে খিরা মাঁভৃকীগণের পুজ। করিয়। আইস । 

বিদ্বু।/। আমি যাইব না। 
চাক | কেন? 

বিদু। যেহেতু দেবতার! এইরূপে পুজিত হইয়া যখন তোঁমার 

প্রড়ি প্রসন্ন হইলেন না তখন তাঁহাদের পুজ করায় কল কি?। 
চাক |. বরস্য! একথ। বলিও না, ইহ! গৃহস্থদিগের নিত্য কর্ম | 



প্রথম অঙ্ক। ৯ 

দেবতারা তপস্), মন, বাকা এবং বলি প্রদান দ্বারা আরাঁধিত হইলে, 
পরিতু্ট হুইয়! অবশ্যই শুভপ্রদ হয়েন; বিচারের প্রয়োজন কি ? 

শালির পচ আর সপ 

অতএব তুমি চতুম্পথে গিয়! মাঁতৃকাঁগণের পুজ1 কর । 

বিদু। মহাশয় ! আমি যাইব না; অপর কোঁন ব্যক্তিকে নিযুক্ত ককন, 
আমি ব্রাক্ষণ, আমার জযুদায়ই বিপরিত হইয়াছে; দর্পণতল-এবিষ্ট 
প্রতিমূত্তির ন্যায় বামভাগ দক্ষিণ, ও দক্ষিণভাঁগ বাম বলিয়া বোধ 
হইতেছে | 

অপিচ। এই সন্ধ্যাসময়ে রাঁজপথে বেশ্যা এবং বিট, চেট ও 
রাজবল্লত-_-প্রভৃতি পুকষের। পর্যটন করিতেছে, অতএৰ মণ্ডুকাতিলাষী 
কালসর্পের জন্মুখাগত মৃষিকের ন্যার আমি তাহাদের সম্ু্ধীন হইয়! 
বিনিন্ট হুইব ; তুমি এখাঁনে থাকিয়! কি করিতে পারিবে? 

চাক । আচ্ছ', তুমি থাক, আনি অগে যোগ সমাপন করি | 
নেপথ্যে | দাঁড়াও বসম্তলেনে ! দাড়াও 

( তাহার পর বসন্তনেনার এবং তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চহ, 

বিট, শকার ও চেটের প্রবেশ ) ক 

বিট | বসন্তসেনে ! দাড়াও দাড়াও । তুমি ভয়ধশতঃ গমন-লালিত্য 
পরিত্যাগ পূর্বক নৃত্যক্রিয়ায় সুনিপুণ ঢরণদ্বর দ্রতবেগে স্চণালিত 
করিয়া, পশ্চাদ্দর্শনার্থ চঞ্চল ৪ল দৃ্ডি অপাঙ্গ দেশে বিক্ষেপ করিতে করিতে, 
পশ্চাদ্ধীবিত-ব্যাস ভয়ে ভীত হুরিণীর ন্যায় কেম পলায়ন করিতেছ ? 

শকার। হে বালিকে! তুমি কেন যাঁইতেছ? কেন দেখড়াইতেছ ? 
কেনই বা পলায়ন করিতেছ?; উন্নতানত পথে তোমার পাদস্ধলন_ 
ছইতেছে + তুমি প্রসন্ন। হও, মরিবে না, একবার দীড়াও ; পরত্থলিক 

* হৃপসভাগে ধনক্ষয়কারী, চতুর, কিকিও কিকিৎ নৃত্য গীতাতিজ্ঞ, বেশবিন্যাসাদি- 
ঘ্যাপারে বিলক্ষণ দক্ষ ও মখুরভাধী এবং সামাজিকগণের আদরণীয় ব্যক্তিকে নাট্য- 
শাঙ্গেবিট বলিয়। থাকে | মন্তত] ও মুর্খতাঁৰশতঃ মনে মনে সর্ববজ্ঞ বলিয়। অতিখামী, 
নীচকুলোশপন্ন এবং এশ্বধ্যসম্পন্ন, রাজার অনুঢ়া শরীর ভাতার নাম শকার। শকায় 
অতিবিলাসী ও অসম্বদ্ধভাষী১ অর্থ।ৎ তাহার বাক্য দেশ, কাল, যুক্তি ও শান এবং 
লৌকিক ব্যবহার বিরুদ্ধ, পুনরুক্ত ও প্রক্রমতঙ্গদেষে দুষিত এবং প্রায়ই পরম্পর 
কষাস্দত | শকাে়ের ভূত্যের নাম চেট | চেটের বাক্যও প্রায় শকারের বাকা সহৃশ | 

্ 
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অঙ্গার-রাঁশিমধ্যে নিপতিত মাঁংসখণ্ডের ন্যায় আমার মন কামানলে 

ঈঞ্ধ হইতেছে | 

চেট। আর্য! দড়াঁও দীঁড়াও | তুমি আমার জ্যেক্ঠা ভথিনী, 
সংপুর্ণ-পিচ্ছধারিণী গ্রীত্মকালের ময়ূরীর ন্যায়, ভীতা হুইয়। বাইতেছ) 
আমার স্থাঁমী রাঁজা বনগত-কুকট-শাবকের ন্যায় ব্যস্ত হ্যা আসি- 

তেছেন | 

বিট | বসন্তসেনে ! দাঁড়াও দ্ঁড়াও, তুমি পৰনকম্পিত-ছিলী1-যুক্ত 
রক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্বক বালকদলীর ন্যায় কীপিতে কাঁপিতে এবহ 

টহ্কনাঁমক অক্ত্দ্বারা বিদারিত রক্তবর্ণ-টগরিকাদি : ধাতু পূর্ণ গিরিগুহাঁর 
, সদৃশী - হুইয়! করকমলস্থিত রক্তকমল. সকল বিক্ষেপ করিতে করিতে 

কেন যাইতেছ ? 
শকাঁর| দীঁড়াঁও বসন্তসেনে ! দাড়াও, তুমি আমার মদন, অনঙ্গ ও 

মন্থ বাঁড়াইয়। এবং রাত্রিকাঁলে শয্যায় নির্দয়দূপে নিক্ষিপ্ত ক্ষণ করিয়া, 

রাবণের বশীভূত! কুস্তীর ন্যায়, আমার বশীভূত হইয়! ভয় ভয়বশতঃ 
পড়িতে পা পড়িতে দঁড়াইভেছে | 
_ৰিট। বসন্তদেনে [ ভূমি মদপেক্ষীয় ক্রতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে 

করিতে, গকড়ভয়ে ত রর ভীত অপর ন্যা ন্যায় কেন পলা'ইতেছে? আমি 

জতবেগে ক্রুতবেগে ধাঁবিত ত হইলে পবনেরও গতিরোধ, কারিতে পারি ;়কিন্তু, হে 
সুন্দরি ! তোমাকে মারিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছ! নাই। 

শকার | ভাঁব ! ভাঁব!ক্* এই বেশ্যাপল্লীর বধূ বসস্তসেন। ধনাপহারি- 

চেখরগণের কাঁমনাঁশিনী, কুলকলঙ্কিনী, মহুস্যভক্ষিকা, ক্ষুদ্রনাসিকা) 
নর্তকী, অনীয়ভ, কাঁমদেবের আবাদ ভূমি,সুবেশধাঁরিণী ও বেশ্যণকুল- 

কামিনী এব বেশ্যাপল্ীবাঁসিনী ; ইহার এই দশটি নাম করিলাম, 
ত্থাঁপি আমাঁকে ভাল বাঁনিতেছে না| 

বিট | তুমি ভয়বশতঃ দ্রতবেগে গমন করায় চঞ্চল-কুগুল দ্বারা 
গ্রগুস্থল ঘর্ধিত হওয়াতে, বিট জনের নখদ্বারা সঞ্চালিত বীণার ন্যায় 

542৯7228525 

* নাঁট্যখাক্ে বিদ্বান ব্যক্তিকে তাব বলিয়া সম্বোধন করিয়াখাঁকে । 

পা এ ০০ ৩০১৭৫ ৯ হা পিউ জা 
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এবং জলধরের গর্জন ভয়ে অভিভূত পাঁরসীর ন্যায়, ৃছ মৃছ শব্দ 

করিতে করিতে কেন পলাইতেছ? । ? 
শকাঁর ! তুমি কটক, কুগুল, চক্্হার প্রভৃতি নাঁনাঁপ্রকার অলঙ্কাঁ- 

রের ঝনঝন্ শব্দ করিতে করিতে, রাঁমচন্র্রেরভয়ে ভীতা দ্রেপদীর 
ন্যায়, কেন পলাইতেছ ? হনুমান যেরূপ বিশ্বাবস্ুর ভগিনী সুভি- 
দ্রোকে হরণ করিরাছিল, সেইরূপ আমিও তোমাকে এখনই হরণ 
রিতেছি। 

চেট | তুমি প্রথমে রমণণভিলধফী এই রাঁজবল্পভের সহিত আমোদ 
প্রমোদ কর, পরে মহস্য মাংস খাঁইবে ? দেখ, এই মৎস্য মাংসদ্বার! 
কুক্কুরেরাও শব তক্ষণ করে না| 

বিট। তুমি মুক্তামর মনোহর চন্হার কটিদেশে বিন্যাঁশ পূর্বক 
ইগরিকাদি-মিএিত-অপ্রন দ্বারা মুখচক্দ্রের শোঁভ! উজ্জ্বল করিয়! 
ও ভয়ে অতিমাত্র ব্যগ্র হুইয়া মগর--দেবতাঁর ন্যায় কেন যাইতেছ?| 

শকাঁর | অরণামধ্যে কুক্কুরগণ শৃগাঁলীর আক্রমণাঁর্থে যেরূপ পশ্চাঁৎ 
পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ আমরাও জ্রতবেগে তোমার অনুগামী 
হুইয়াছি; তুমি আমার হ্দয় সমূলে হরণ করিয়! শীত্র, তবরায় ও. জ্রুত 
বেগে পলায়ন করিতেছ | 

বসন্তসেনা | পল্লপবক ! পল্লবক ! পরভূতিকে ! পরভৃতিকে !1 & 

শকার | ( সভয়ে) ভাব ! ভাব ! মানুষ মানুষ । 

বিট | ভর নাই ভয় নাই। 

বসং | মাঁধবিকে ! মাধবিকে ! 

বিট। (সহাঁস্যে (মূর্খ ! পরিজনের অন্বেষণ করিতেছে | 
শকার | ভাব ! ভাব! স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করিতেছে । 

বিট। হা 

শকার | আমি বড় বীর, একবারে শত শত আলোক মারিতে প্রি | 

বসং | (চারিদিক পরিজন শূন্য দেখিয়।) ছাঁয় ! হায় ! পরিজনে- 

রও কি পলা ইয়াছে ! এসময়ে আপনাকে শ্বয়ংই রক্ষা করিতে হইবে | 

ক পল্লবক, পরভ্া তক] প্রতুভি বসস্তসেনার পারজন 



২ ' যুচ্ছকঠিকনাঢক। 

বিট | পরিজনকে ডাক ডাক । 

শকাঁর। বসম্তসেনে ! তুমি পরভূ'তিকাঁকেই ডাঁক, ব1 পল্লাবককেই 
ডাঁক, কিংব! জমুদায় বসন্তমাঁসকেই ভাক, আমি যখন তোমার পল্চাঁৎ 

পশ্চাৎ ধাবিত হুইয়।ছি, তখন কে তোমাকে রক্ষ! করিবে? ; কি 
ভীমসেন রক্ষা করিবে? না৷ জমদম্নির পুত্র পরশুরাম? কিংব। কুন্তীর 
পুত্র অর্ভুন? অথব। দশকন্ধর রবণ ?, কেহই রক্ষা! করিতে পারিবে ন1। 
আমি তোমার কেশপাশ ধরিয়া! এখনই দুঃশাসনের অনুকরণ করিতেছি, | 

বসম্তসেনে ! দেখ দেখ ; খড়ণী টা বড়  তীক্ষু, এবং মন্তকও চলিতেছে; 

এখন মস্তক কাটি, কি মারি? ভোমার পলায়ন, করা বৃথা, যে ব্যক্তি 

মূ, হর সে কনই কীছে না। ছি 
_ৰসং ! আর্য ! আমি অবল1। 

বিট | এই নিমিত্ই তোমাকে ধরিতেছি | 

শকার | এই জন্যই তোমাকে মারিতেছি ন1| 
বলৎ | (মনে মনে ) ইহার বিনয়-বাকাও যে ভয় জন্মাইতেছে ! 

আচ্ছা, এই বল যাঁউক, (প্রকাশ ) আপনারা কি আমার কোন 
অলঙ্কার লইতে ইচ্ছা করিতেছেন ?। 

বৈট। শান্ত! শান্ত! ষঈ বসন্তসেনে! প্রযত্র-প্রতিপালিত? উদ্যান- 
লতাঁকে পুম্পশূন্যা করিলে কি ভাল দেখশ্য় ? অতএৰ অলঙ্কারের 

প্রয়েজন নাই। 

বন | তবে আপনার? কি প্রার্থনা করেন? | 
শকার | আমি দেবপুৰধষ, মানুষ ও বাসুদেব, আমার প্রতি অন্গু- 

রক্তা হও । 
বসং। ( সক্রোধে ) শান্ত ! শান্ত!” দূর হও, অন্যায় বলিতেছ | 

" শকার | (করতালি দিয়। হাসিয়!) ভাব ! ভাব ! দেখুন দেখুন, 

এই বারাঙ্গনা মনে মনে আমীর প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে, যে হেতু 
আমাকে বলিতেছে যে এস, তুমি অতিশয় আন্ত ও ক্লান্ত হইয়াছ। 

ঞ ভাশ্রব্য ও আনায় বাক্য এবণ করিলে যেরূপ রাদ রান !£ এই কথা বলিয় খাকে 
সেইরূপ পংস্কুত 'ভাদায় শাস্ত শান্ত ! এই রূপ বলিয়া খাকে। 



প্রথম অঙ্ক । ১৩ 

বঙস্তসেনে ! আমি গ্রা্মাম্তরে বা নগরান্তরে যাই নাই যে শ্রাস্ত 
৩ ক্লাস্ত হইব ; আমি এই মহাশয়ের (বিটের ) মন্তকে পা দিয় দিক্য 
করিয়। বলিতেছি, কেবল তোমারই পশ্চাৎু পশ্চাঁ গমন করির। শ্রাস্ত 

ও ক্লাস্ত হইয়াছি। 
'বিউ। (স্বগত ) অহে।! বসন্তযেন। «শান্ত এই কথ! বলায় এই 

মূর্খ শ্রান্ত মনে করিয়ছি। ( প্রকাশ) বসন্তসেনে তুমি বেশ্যা" 
পল্লীতে বাঁস করিয়া তাহার বিকদ্ধ কথ| বলিয়াছ ; দেখ, বেশ্যা 

পল্লী যুবাপুকষের বিশ্রামস্থান; তুমি বেশ্যা, এজন্য পথের 
প্রান্তজাত লতার ন্যায় তুমি সকলের উপভোগ্যা_ হুইয়াছ; এবহ 

বিক্রেয়দ্রেব্যের ন্যায় ধনলভ্য শরীর ধারণ করিতেছ ; অতএব কি প্রিয়, 

কি অপ্রিয়, সকলের প্রতি তোমার সমভাবে স্সেহ প্রকাশ করা উচিত। 

আরও দেখ, যে দীধিকায় ব্রাঙ্ষণ ও পণ্ডিতগণ বান করেন, তথায় অতি 

নীচজাতি ও মূর্খ বাক্তিরাও ন্মান করিয়। থাঁকে; বিকসিত-পুস্পে 
সুশোঁভিতা যে লতায় মনোহর মত্ুর ড উপবিষ্ট হয় তাহীর উপরে 

পক্ষীর অধম কাঁকও বসিয়া থাকে ; এবং যে নেখকায় ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্যজাতি আরোহণ করেন তাহাতে চগ্ুঁল প্রভৃতি নীচজাতিও 

আরোহণ করিয়। থাকে; তুমি বারবিলানিনী. সুতরাঁৎ দীর্ধিকা, 

লতা এবং নেঁকা'র ন্যাঁয় তোমার সকল পুকবকেই জমভাবে আশ্রয় 

দেওয়! কর্তব্য । 
বস । গুগই অন্ুরাঁগের কারণ, বলাঁৎকাঁর কারণ নছে। 

শকাঁর | ভাব ! ভাব! এই গর্ভদাঁসী কাঁমদেবয়তননাঁমক উপবন 

অবধি দরিদ্র চাঁকদত্ের প্রতি অনুরক্ত! হইয়াছে, আমার. প্রতি 

অনুরক্তা! হইতেছে নাঃ বামভাঁগে চাঁকদত্তের গৃহ ? বাহাঁতে বসন্ত" 
সেন! আপনকার ও আমার হস্ত হইতে পলাইতে ন! প্রারে তাহা 
আপনি কৰন। 

বিট। ( স্বগত ) যাঁছ। গৌঁপনীয়, এই মূর্খ তাহাই প্রকাশ করিল ; 

বসন্তসেন। কি আর্ধ্য চাঁকদতে অনুরক্তা হইয়াছে? £ “তু রাতভর 
সহিতই _মিলিত_ হুর, লৌকে ইহা যথার্থই বলিয়া ধাকে £ অতএব 

০৫০৮ নিস 
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বসম্তসেনা চাঁকদত্ের গৃঁহেই যাঁউক, এই ঘূর্খশকাঁরে কি প্রয়োজন? | 
('প্রকাঁশ ) অরে অনুঢ়া1-গর্ভজাঁত ! বামদিকেই চাঁকদত্তের গৃহ | 

শকার ! ই, মহাশয় ! বামদিকেই তাহার গৃহ | 
বসং | (স্বগত ) অছে ! বাঁমদিকে তীঁহাঁর গৃহ এটি সত্য কথ]; 

এই ছুট শকাঁর অপরাধী হুইরাঁও আমার উপকাঁর করিল, যে হেতু 
, আমি এখনই প্রিয়তমের জক্ষাৎকর লাভ করিব | 

শকার। ভাব! বসন্তসেনা নিবিড় অন্ধকীরে আচ্ছন্ন হইয়া, 
মাষরাশি-প্রবিষী1 অগ্রীনবটিকার ন্যায়, দেখিতে দেখিতে অদৃষ্টী হইল। 

বিট। অহ্থো! কি ঘোরতর অন্ধকার! আমার বিস্তৃত নয়নযুগল 
গীড়তর-তিম্রির-পটলে আর্ত হুইয়। বস্তু দর্শনীর্থে উন্মীলিত হইলেও 
যেন মুদ্রিত হুইয়াই রহিয়াছে ! | অপিচ, অঙ্গ সকল গাঁটতর অন্ধকারে 
ষেন লিপ্তই হইতেছে !; গগনমগ্ল যেন অগ্রন বর্ষণই করিতেছে ! 3 
সুতরাং আমার দর্শনশক্তিঃ অসহুপুকষের আরাঁধনার ম্যায়, নিষ্ষল 
হইতেছে | 2৮ 4 চিনি 

শকাঁর | ভাঁব! ভীৰ ! বসন্তসেনার অন্বেষণ করি | 

বিট | অরে অনুঢ়া-গর্ভজাত ! এমন কোন চিন্কু আছে? যপ্্বারা 
অন্বেষণ করিবে? 

শকার। ভাঁব !কি প্রকার চিহ্ন? । 
বিট | ভূষণশব্দ কিংবা মাল্যগন্ধ | 
শকার | অন্ধকারে পরিপুরিত 'নামিক। ছারা মাল্যগন্ধ পষ্টরূপে 

শুনিতেছি, কিন্ত ভূষণশব্দ দেখিতে পাই নাই। 
বিট। (€জনান্তিকঞ্চ ) বসন্তসেনে ! তুমি সন্ধ্যাকালীন অন্ধকাঁরে 

আচ্ছন্ন] হইয়া, নবজলপরের অভ্যন্তরে লীন! বিছ্যল্লেখাঁর ন্যায়, সর্বতো- 
তাবে অদৃষ্ঠ। হুইয়াছ; কিন্তু তোমার মাঁল্য সম্ভূত সৌগন্ধ এবং 
শব্দারমান-_-হুপুরধধনি দ্বারাই তুমি লক্ষিত হইবে ॥। বসন্তসেনে ! 
খুনিলে ত? ঠ5 

*খাহার মিকট যে বিষয়ের গোপন করিতে হুয় তাহাকে পৃথক স্থানে রাখিয়! 

'জন্যের সহিত সেই বিষয়ের ষেকখোপকখন করাযায তাহার নাম জনাস্তিক | 
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বসহ | (শ্বগনত) শুনিলাঁম এব অর্থও গ্রছণ করিলাম | (নৃত্য 
করিতে করিতে নুপুরছয় খুলিয়। ও পুম্পমাঁল! দূরীভূত করিয়া ইতস্ততঃ 

কিথিৎ পরিভ্রমণ পূর্বক হত্তদ্বার! ভিত্তিস্পর্শ করিয়। ) অহো ! ভিত্তি- 
স্পর্শে জানিলাম এটি পক্ষদ্বার * ; এবৎ হস্ত-সংস্পর্শে জানিতেছি 
দ্বার টি কপাট বদ্ধ হইয়। রহিয়াছে । 

চাঁক। বয়স্য ! জপ সমাপ্ত হইল। এখন তুমি গিয়। মাঁহকা- 

গণের পুজ। কর। 

বিদু। আমি যাইব না। 
চাক। হা! কিক! লোঁক দরিদ্র হইলে বদ্ধুজনেরা তাহার 

জপ জাপা ই উস 

বাক্য টির করে না; শ্রিয়তম সুহৃগণও্ দরিদ্রের প্রতি 

তাবে আসিয়। ।উপাস্থিত হয় ; ক; ন্যার়পরতা দয়ালুত দয়লুতা স্ সদগুণ 

ও বল ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ঃ এবং সুশীলতা-সুধাংশুর অংশু- 
-ম্বালাও ক্রমশঃ পরিল্লান হুইয়! যায়ঃ অধিক কি বলিব; একটি 
অসৎ কর্ম অপর ব্যক্তি করিলেও এই দরিড্রই করিরাছে বলিয়! 

লোকে অনুমান করিয়া থাকে । অপিচ১ঃ কোন ব্যক্তি: 
দরিদ্রের সহিত সহবাস ও আদর পূর্বক সম্ভাষণও করে না) 
দরিদ্র ব্যক্তি উৎসব দর্শনে ধনিজনের ভবনে গমন করিলে সকলে 
তাহার প্রতি অবজ্ঞ! পুর্ধক দৃষ্টিপাত করিয়] থকে? অস্তান্ত ও পরিচিত 
ব্যক্তি দৃষ্ট হইলে তাদৃশ বস্ত্রাদি পরিচ্ছদের অভাঁবে লজ্জাঁবশত £ 

দরিদ্রকে দূরে পলায়ন করিতে হয় ; অতএব দরিদ্রতাঁকে ব্রন্মহত্যা 

প্রভৃতি পঞ্চ মহাপতকের, অতিরিক্ত একপ্রকার মহাঁপাতক বলিয়া 

বোধ হইতেছে | অপিচ, হে দারিদ্র্য! তুমি আমার দেহে মার দেহে বন্ধুতাবেঠ 
বছুকাঁল বাঁ করিতেছ্ঃ দৌর্জীগ্যবশত £ আমা £ আমার মৃত্যু র মৃত্যু হইলে তুমি 

কোঁথায় যাইবে? এই চিন্তায় আমি নিয়ত ব্যাকুল হইতেস্থি;_- 
_ বিদু | (সলজ্জ ও ডূঃখিত হুইর়1) বয়স্য ! যদি আমাকেই যাইতে 
হয় তবে এই রদনিকা আমার সহায়িনী হছউক। 
৬ বাচীর এক পাপে স্থিত ক্ষুদ্র বারের নাম পক্ষতার ! 4৮ 
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চাঁক। রদনিকে ! তুমি মৈত্রেয়ের অন্ুগাঁমিনী হও | 
* ররদদ| যে অজ্ঞা। 

বিদ্বু| রদনিকে! তুমি পুজার উপকরণ ও প্রদীপ ধারণ কর, 
আমি পক্ষদ্বার উদ্বব(টিত করি। (এই বলিয়! কপাট খুলিতে লাগিল) 

বসং | বোধ হয় আমার প্রতি অন্ুগ্রহবশতই পক্ষদ্বার উদ- 
ঘাঁটিত হইল; এখন প্রবেশ করি | ( দেখিয়1) হায়! এই যে প্রদীপ 
জ্বলিতেছে ! (বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা নির্বাণ করিয়। প্রবেশ করিল) 

চাক | মৈত্রেয়! এ কি হইল? 
. বিছু। পক্ষদ্বীর উদ্ঘাঁটিত হুইবামাত্র প্রবল-পবন-বেগে প্রদীপ 
নির্বাণ হইল | রদনিকে ! তুমি বাঁহিরে চল, আমি বা়ীর মধ্যে শিয়া 
প্রদীপ জ্বালিয়া আনি (এই বলিয়। বহির্গত হইল ) 

শকার। ভাব! বসম্তমেনার অন্বেষণ করি । 

বিট। আঁচ্ছ!, অন্বেষণ কর | 

শকাঁর | (অন্বেষণ করিয়?) ভাব! ভীব! ধরিরাছি ধরিয়াছি। 
বিট | মূর্খ! এ যেআমি। 

,.. শকার | আপনি এই দিকে আনিয়া এক পার্ে থাকুন | (পুনর্ধার 
অন্বেষণ করিয়! চেটকে ধরিয়। ) ভীব ! ভাঁব ! ধরিয়াছি ধরিয়াছি | 

চেট। মহাশয়! আমি চেট| 
শকাঁর | এই ভাঁবঃ এই চেট,_চেট ভাঁব, ভাব চেট | (এই বলিতে 

বলিতে নৃত্য করিরাঁ ) তোঁমর] ছুইজনেই একপার্থে থাক। 

( পুবর্ধার অন্বেষণ করিয়! রদনিকাঁর কেশ ধারণ পুর্বক ) ভাব ! 

ভাব! এবারে নিশ্চয়ই বসন্তমেনাকে ধরিয়াছি । বসন্তসেন। অন্ধ- 

| পলায়ন করিতেছিল। ইহার মাল্যগন্ধের অনুসারী হইয়ণ, চাঁক্য 
চপ, পা পপ পর পি কার 

রূপ গ্রেধপদীর রী কেশীকর্ষণ করিয়াছি করিয়াছিলেন, নন, সেইরূপ আমি ও ইহার 
লদজপেকরিছি।ল 

| এই বসম্তমেন! যেখবনমদে মত্ত হুইয়1 চাকদত্ের নিকট 
অভিিনার করিতে করিতে; ত, স্মরেভি-কু্ম-শোতিত-কেশপাশেগৃছীতা 
হইল । দ* 
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শকীর | ছে বাঁলিকে ! তুমি মস্তক, কেশে ও শিরোঁকহে গৃহীত 
হইয়াছ, তুমি উটচ্চংস্বরে রোঁদন কর, চীৎকার কর; অথবা শস্তৃ; 
শিব, শঙ্কর ব1 ঈরশ্বরকেই আহ্বান কর, ছাঁড়িব না। 1 

রদ | আপনারা এ কি করেন ? 

বিট | অরে ! অনুাঁগর্ভজাত ! এ স্বর যে অন্য প্রকার ! 
শকাঁর। তাঁব! ভীব। বিড়াল দধির শর তক্ষণে লোলুপ হইয়! 

যেরূপ স্বর পরিবর্ত করে, এই দীসীর কন্য৷ বসন্তমেন1ও স্বর পরিবর্ত 
করিয়াছে | 

বিট। কি! স্বর পরিবর্ত করিয়াছে !, কি আঁশ্র্ধ্য 1) অথবা 
আঁশ্চর্ধ্যই কি? এই বসন্তসেন! নাট্যশালায় গমন ও নৃত্যগীতাদির 
অভ্যাস দ্বারা এবং নায়ক প্রতারণার চতুরতাবশতঃ স্মরাবিশেষের 
উচ্চারণে নিপুণ হইয়শছে। 4? 

_ বিদু। (প্রেবেশ করি) অহে!! প্রদীপ টি, পশুমীরণস্থানে সংস্থা 
পিত ছাগলের হৃদয়ের ন্যায়, প্রদোষ সময়ের মন্দ মন্দ সনীরণ সঞ্চাঁরে 
ফুরফুর করিতেছে | (রদনিকার নিকটে িয়! দেখিয়1) রদনিকে ! 

শকাঁর | ভাব ! ভাঁব: মানুষ মানুষ | 

বিদু | আধ্য চাঁকদত্ত দরিদ্র হইয়াছেন বলিয়া তীহার গৃহে পর- 
পুকষের প্রবেশ কর! অতি অন্যায় ও যুক্তি বিকদ্ধ। 

রদ। আধ্য ঈমত্রেয় ! আমার অবমানন। দেখ | 
বিদু | কি তোমীর অবমানন1 ? না আমাদের?! 
রদ | এ তোমাদেরই অবমাননা । 

বিদু। ইহ। কি বলাঁৎকার ?| 
রদ। হ্যা। 

বিদু| সত্য £ 

রদ | হ্যা সত্য । 

বিদু। (ক্রোধপুর্বক দণ্ডকান্ঠ তুলিয়া) নিজ গৃহে কুক্কুরও প্রচ 
হুইয়। থাকে, আমি ত ব্রাহ্মণ» প্রচণ্ড না হইব কেন ?.আমাদের ভাগ্যের 
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শ্যার কুটিল এই দণডকান্ঠদ্বার! প্রহার করি! শুষ্বংশের ন্যায় এই 
ছু্টের মন্যক ভাঁিব। 

বিট | ভো মহ।ব্রাক্ষণ ! ক্ষম! ককন ক্ষমা! ককন | 

বিদূ 1 (বিটকে দেখিয়।) এ ব্যক্তি অপরাধী নহে | ( শকাঁরকে 
দেখিয়া ) এই ব্যক্তিই অপরাধী; অরে রে রাঁজশ্যাল ! সংস্থানক ! & 
হুর্জন ! হুর্মনুষ্য ! এটি অতি অন্যায় £ যদিও আধ্য চাঁকদত্ত দরিদ্র 
হুইয়াছেন, তথাপি তাহীর গুণাঁবলিদ্বার৷ এই উজ্জরিনী কি অলঙ্ক.ত: 
হয় নাই? যে তোমর! 1 বলপুর্ব্ক তাহার গৃছ প্রবেশ করিয়। পরিজনের 

অবমাননা করিতেছ। দরিদ্র বলিয়া পরাভব_কর! উচিত হয় মা) যে 

হেতু চাঁকদত্ত কতান্তের র নিকট দরিদ্র নহেন ; ছুশ্চরিত্র ব্যক্তি ক্রু ধনশাঁলী_ লা 
হইলেও তাহার নিকট দরিদ্র হুইয়] থাঁকে |. 

--বিউ। (সলজ্জ হইয়া) ভে। মহাব্রান্ষণ ! ক্ষমা ককন। ভ্রমবশতই 
ইহ! ঘটিয়।ছে, অহঙ্কার বশতঃ নহে; দেখুন, আমরা কামুকী স্ত্রীর 

অনুসন্ধান করিতেছি। 
বিদ্ু1 এই স্ত্রীকি কাঁমুকী ?। 
বিট। শান্ত! শীল্ত ! নে এক যুবতী বাঁরবিলাঁসিনদী ; দে আঁমা- 

দের দৃ্টিপথের বহির্গতা হুইরাছে, তাঁহার ভ্রমেই ইহুণকে ধরিয়া! 

আমর! লঙ্জিত হইলাম | এক্ষণ ভবছুসমীপে বিনীতভ'বে অনুনয় 
করিতেছি ( এই বলিয়। খড়ী পরিত্যাগপুর্বক কৃতাগ্রলি হইয়! 

পঙ্দতলে পতিত হুইল )। 
বিদু। সহপুকষ ! উঠ উঠ? আমি না জাপিয়াই তিরস্কার করি- 

রাছি, এক্ষণে নির্দোষিতা জানির। অনুনয় করিতেছি । 

কিউ মহুশয় ! আঁপনকাঁর নিকট আমাদেরই অনুনয় কর! উচিত ; 

যদি আপনি একটি প্রতিজ্ঞা করেন তাহ! হইলে আমি উঠি | 
বিদ্বু! কি প্রতিজ্ঞ ? বল। 

বিট । যদি এই বৃত্ত আর্যয চাকদত্তের নিকটে না বলেন! 

বিদু 1, আচ্ছা, বলিব না| 

& 0 মাগ সংস্থানক 
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বিট | মহাশয়! আপনকার প্রণয় শিরোধার্য্য করিলাম? ঘষে হেতু 

আঁমরা শক্ত্রধারী হুইয়ও. গুণশত্ধারী আইপ্নাদের নিকটে পরাজিভ 
হুইয়াছ্ি | ৪5 

শকার। ( ক্রোঁধপূর্ধক ) ভাব! কি কারণে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই 
দু ব্রান্মণের পদতলে পড়িলেন? 

বিট। ভয়বশতঃ 

শকাঁর। আপনর ভয়ের কারণ কি? 

বিট | চাঁকদভ্তের গুণগ্রামই ভয়ের কারণ । 

শকার। যাহার গৃছে প্রবেশ করিলে খাদ্যবস্ত কিছুই পাঁওয়! 

যাঁয় না, তাহার আঁবাঁর গুণ কি? 000 
বিট | ও কথা বলিও না| 

বহুজলপরিপূর্ণ সরোবর প্রীত্ম সময়ে মনুষ্যাদির পিপাঁস! অপনয্বনা্থ 
জলদাঁন . ঁন করিয়! 1 যেরূপ ু ফ হইয়া ২ যায়, সেইরূপ চাঁকদতও মাঁদৃুশ 

জনগণের প্রার্থনা পুরণ করিয়া দরিদ্র হইয়াছেন । এবং ভিনি অয 
বলে কখন কাহারও অবমানন! করেন নাই; ১৩ ২২ 

 শকার। কে সে র্তদানীর পুর? সেকি অসীমপরা ক্রমশালী 
বীর? কি পাঁগুতনয় অর্জন? না রাধার পুত্র কর্ণ? না রাবণ? 
না ইন্দ্রপুক্র বালী? কিংব1 কুন্তীর গর্ভজাঁত -রামচন্দ্রের ওরসপুত্র 
অশ্ব্থাম! ? অথবা ধর্মপুত্র যুখিষ্টির ? ন! জটায়ু?, কে সে?। 

বিট। মূর্খ ! তিনি আর্ধ্য চাকদত্ত “তিনি দীনও ঢুঃখীগণের পক্ষে 

স্বীয়গুণস্বরূপফলতরে অবনত কপ্পতৰক ; সাধুদিখের আশিয়প্রাদ ; 
শিক্ষিত শাস্ত্রের দর্পণস্বরূপ ; বিশুদ্ধ চরিত্রের পরীক্ষাম্থান ;  সুশীলঙা 

জলিলের জলধিস্বরূপ ; এবং নিয়ত সৎকর্মকারী ? লে লোকমর্যযাদারক্ষক £ 

সরলতাবাঁপক্ন ও ওঁদার্্যাঁদি পেখকষ গুণ সম্পন্ন; অভঞএৰ মনগুবাগাণের 
মধ্যে কেবল তিনিই সর্বজন প্রশসনীয় হইয়া জীবিত “আছেন 

অন্যের! কেবল প্রাঁণধারণ করিতেছেন 1 এক্ষণে আমরা এ স্থান ছইতে 
যাই চল। &£ 

শকার | বসম্তনেনণকে না লইয়1 ঘইৰ ? 



২৯ যৃচ্ভকটিকনাঁটিক ! 

বিট | বসন্তসেনা পলাইয়াছে। 
" শকার। কি প্রকার ? 

বিট। অন্ধের দৃ্টি, কমের পড়ি, মূর্ধের বুদ্ধি, অলসের কাঁধ্যসিদ্ধি। 

মেধাশৃন্য ও বিপন্ন ব্যক্তির বিদ্য। এবং শক্র জনের প্রতি রতির ন্যার 

সেই বসন্তসেন অদৃষ্ট হইয়াছে | «1 
শকাঁর | বসন্তসেন্ণীকে না লইয়া যাইব ন1 | 
বিট | তুমি কি ইহাও শ্রবণ কর নাই? যে হুস্তীকে বন্ধনস্তস্তে 

“বান্ধিতে পারিলেই আঁয়ন্ত হয়, ঘেোটকের মুখে লাঁগাঁম দিতে পারিলেই 

বশীভূত হয়, এবহ কামিনীর মন হরণ করিতে পাঁরিলেই অনুরক্তা 
হয়, অতএব যদি তাহার মন মন হরণকরিতে ন1 পাঁরিয়া থাক তবে 

গমন কর, এখাঁণে থাকিবাঁর প্রয়োজন কি? ৩, 
শকাঁর | যাইতে ইচ্ছ! হয় তুমি যাঁও, আমি যাইব না) 
বিট | আঁমি চলিলাঁম | ( এই বলির বহির্গত হুইল ) 
শকাঁর | ভাৰ ত নিশ্চয়ই গমন করিলেন । ( বিদুষকের প্রতি ) 

অরে! কীকপদের ন্যায় কতিপয় কেশধারী ছষ্ট ত্রাঙ্ষণকুমাঁর | বস, বস। 
বিদু। আমরা বন্ুকাঁল বসিয়া আছি | 
শকাঁর। কেবনাইয়াছে ? | 

বিদু। টব বসাইয়াছেন | 
শকাঁর | অরে উঠ উঠ। 

বিছ্ু। পরে উঠিব। 

শকার | কবে উঠিবে? 
বিদ্বু | যখন টদব পুনর্ধার অনুকূল হইবেন | 
খকার | অরে! কাদকাদ। 

বিদু | আমর] বছুক!ল অবধি কাঁদিতেছি | 
শকার |'কে কীদাইতেছে ? 

বিদু। দরিদ্রত1 
শকাঁয় | অরে ! হাঁস হ্বাস! 
বিদু | হাসিব 1 
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শঁকাঁর | কবে হ্াঁসিবে ? 

বিদু। যখন আর্ধ্য চাকদত্তের পুনর্ঝার সম্পত্তি হইবে। 
শকাঁর | অরে! ভুষ্ট ব্রাক্ষণকুমার ! তুমি আমার কথায় সেই 

দরিদ্র চাঁকদত্বকে বলিবে, যে নবনাঁটকের অভিনয়নিমিত্ত উপাস্থত 

সত্রপ্ধারপত্ীর ন্যায় সুবর্ণধারিণী ও হিরণ্যধারিণী বসক্তসেনা নামে 
এক বেশ্যার কনা, কামদেবাঁরতন উপবন হইতে তোমার প্রতি অন্ুরক্ 
হইয়াছে, আমর1 বলপুর্ধক তাহার পশ্চাঁ পশ্চাৎ, ধাবিত হইয়া 
বহুবিধ অনুনয় করিলেও মে তোনাঁর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে | অতএব 

যদি তুমি তাহাকে আমার হস্তে স্বয়ং সমর্পণ কর, তবে বিচাঁরাঁলয়ে 

নালিশ না করিতে করিতে ত্বরায় প্রত্যর্পণ করিলে তোমার সহিত 

আমার অকুত্রিম প্রণয় হইবে, অনাথ। ত্বরায় প্রত্যর্পণ না করিলে 

আমরণান্তিক শক্রতা জশ্মিবে। অপিচ, দেখ দেখ |(বন্তভাঁগে গোময়লিগ্ত 

কুক্মাু, শুষ্ক শাঁক, তৈলাদিতে ভর্জিত মাঁংসঃ এবং শীতকালের রাত্রি_ 

পর অন্ন, ইহার! বহুকাল থাঁকিলেও নষ্ট হুয় না)) ভীলরূপ বলিও, শীস্ত 

বলিও, এবং সেইরূপে বলিও যেরপে আমি আপন অট্রালিকাঁর 
উপরিভাঁগের গৃছে বনিয়। শুনিতে পাই £ঃ যদি না বল, তবে কপাঁটের 

অধোঁভাঁগে প্রবিষ্ট করেত ফল যেরূপ মড় মড়, শব্দে নিবি যায় 

সেইরূপ তোমার মস্তক ভাঙ্গিব | 

বিদূ | বলিৰ | 

শকাঁর | ( কিব্িং, অপক্ষত হুইর] ) চেট ! ভাঁব সত্যই শিয়াছেন। 
চেট। ই] মহাশয় ! | 

শকাঁর | তবে আমরাও যাই চল | 
চেট। মহাশয়! আপনি এই খড়গ ধারণ ককন | 
শকাঁর | তোঁমার হুস্তেই থাকুক 

চেট। এইখড়গ আপনার হস্তেরই যোগ্য, অতএব আঁপনিই ধারণ 
ককন | | 

শকাঁর। (খড়েগর অগ্রভাঁগে ধরিয়া! ) কোষ শুন্য ও মূলক পুষ্প 

সদৃশ শুরুবর্ণ খড়গকে কোষের মধাগত, করিয়া সন্ধে থারথ পূর্বক, 



ভুড়ি ৪ বৃচ্টকটিকনাট'ক । 

পশ্ঠাৎ, পশ্চাঁৎ, খাঁবিত কুকর ও কুর্করীর শব্দে পলাঁয়মান শৃশীলের 

ম্যায় গুছে যাই | ( এই বলিয়। বহির্গত হুইল )। 
বিদু! রদনিকে? তোম।র এই অবমখনন! চাঁকদত্তের নিকট বলিও 

নাঃ তিনি একত ধনাভাবেই ক্লেশ পাইতেছেন, তাহাঁতে' আবার 

একথ) শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে দ্বিগুণতর ছুঃখিত হইবেন। 
রদ। আর্ধ্যমৈত্রের' আমি রদনিকা,। আমাকে সংর্তমুখী 

জাঁনিবেন । 

বিদু। তুমি এই প্রকাঁরই বট । 
চাক | (বসন্তসেনার প্রতি ) রদনিকে ! মাঁকতাঁতিলাষী রোহসেন 

(চাকদত্তের পুত্র ) প্রদোষ সময়ের সমীরণ সঞ্চারে শীতখর্ত হইয়াছেন | 

অতএব উহাকে ভবনের অভ্যন্তরে আনয়ন কর এবং এই উত্তরীর 

উহার গাত্রে দও | (এই বলির উত্তরীর প্রদান করিলেন )। 

বনৎ | (স্বগত ) ইনি আমাকে পরিজন মনে করিতেছেন ! 

(উত্তরীয় লইয়া অস্রাণ পুর্ব্বক মনে মনে সকামা ইইয়1 ) অঙ্হো 1 এই 
উত্তরীয় জাতিপুদ্পে জুবসিত * বোধ হইতেছে-_ ইনার যেখবনকাঁল 
সুখেপভোঁগে অদ্যাপি সতৃষ্ণ হুইরা রহিয়াছে (কিখ্িৎ জরিয়। উত্তরীয় 
ছার] আপন দেব আরত করিল | 

চখক | রদনিকে ! রোহসেনকে লইয়! অভ্যন্তরে আইস । 
বসৎ | (স্বগত ) এ অভাগিনী তোমার অভ্তান্তরের অযোগ্য | 

চাক । রদনিকে ! প্রত্যুত্তর দিতে নই? ; হ্থাঁয় ! কি কষ্ট ! লোঁক 
যখন খন দৌভ গ্যবশত ই উদবজাত দীনদশ! প্রাপ্ত হয়, তখন. তাছার 

মিত্রগণও শক্র রি উঠে, এবং চিরানুরক্ত ব্যক্তিরাও বিরক্ত 
হইতে থাকে। (ইত্যবসরে রদনিকা ও বিদুষক আসিয়া উপস্থিত 

ছইল।) “ 
বিস্থূ। মহাশয় ! এই রদনিক]| 
চাঁক। এ রদনিক! ! তবে এ জ্ত্ীলৌকটি কে?, রদনিকার ভ্রমে 

উত্তরীয় বক্র গ্রদাঁন করায় ইনি পরপুকবীয়বস্ত্র স্পর্শে দুষিত হইয়া] | 
বমং। (স্বগত) দুবিতা না! হইর়। বরং ভূষিত হইল!ম | 
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চাঁক। শরৎকাঁলীন জলশুন্য জলঘরে আর্ত চন্দ্র লেখার ন্যায় 
দু হইতেছেন। অথব1 পরক্ত্রীদর্শনে প্রয়োজন নাই! 

বিদু | মহাশয় ! পরস্্ীদর্শনের শঙ্কা করিবেন, নাঃ এই বসস্তসেন! 
কামদেবায়তন উপবন হইতে আপনকার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছেন 
_ চাঁক। অ অয়ে ! ! ইনিই বসস্তসেনা! (শ্বগত ) যাহার দর্শনে আমার 

অন্তঃকরণে সম্তোগেচ্ছা বলবতী হইয়ও কুপুকষের বে ক্রোধের ন্যার 

্বীরশরীরেই লয় পাইতেছে। 5৮ 

বিদু। বয়স্য ! রাঁজশ্যাল শকাঁর এই কথা বলিতেছে । 
চাক) কি বলিতেছে? | 

বিদু। নবনাটকের অভিনয় করিবার জন্য সমুপস্থিতা স্ত্রিধাঁর পতীর 
ন্যায় সুবর্ণধারিণী ও হিরণ্যধারিণী বসন্তসেনা নামে বেশাকন্য] 
কামদেবায়তন উপবন হইতে তোমার প্রতি অনুরক্তা হইর'ছে, 

আমরা বলপুর্বক পশ্চাঁৎ পশ্চ1ঘ ধাবিত হইয়া অনুনয় করিলেও 

তোমার গৃছে প্রবেশ করিয়াছে। 

বস | (স্বগ্নত ) বলপুর্ব্বক অনুনয় করিলেও, এটি সত্য কথা, এই 

কয়েকটি--অক্ষর দ্বারা অলম্ক,ত। হইয়াছি | 
বিদূ। অতএব যদ্দি তুমি তাহাকে আমার হস্তে স্বয়ং সমর্পণ কর, 

তাঁহখ হইলে বিচারালয়ে নালিশ না করিতে করিতে শীত পাঠাইলে 

তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম প্রণয় হইবে, অথবা। যাঁবজ্ঞীবন শত্রতা 

জন্থিবে | 

চাক | ( অবজ্ভাপূর্বক ) সে অতিমূর্খ | (স্বগত ) এই যুবতী 

দেবতাদিগেরও আঁরাঁধন যোগ্য1, সেই হেতু তৎ্কালে, গৃহে পরবে প্রবেশ কর 

এই বলিয়। অনুরোধ করিলেও, আমীর দোর্ভাগ্যজাত ছুঃখের দশ! 
দেখিয় গমনকরেন নহি | যদিও পুকবমহসর্গে ৰাঁচালতা। বশত: বনৰিধ 
কথ| [বলিয়াছিলেন তথাপি প্রগলরতা স্ঢেক একটিও কথ1বলেন নাই 
( প্রকাশ ) বসভসেনে ! আমি না জানিয়া তোঁধার যথোচিত ং সম্মান 

না করায় অপরাধী হইয়াছি অতএব প্রণামপুর্্বক অনুনয় করিতেছি | 

বসং। অনুমতি ব্যতিরেকে, আমার প্রবেশের অযোগ্য অভ্যন্তরে 

ক 



২৪ / মুচ্ছকটিকনাটক। 

প্রবেশ করিয়! আমিই অপরাঁধিনী ছইয়ছি অতএব আমিও নতশিরা 

হইয়! অনুনয় করিতেছি অপরাধ মণজ্জনা কন | 
, বিদু। তোমরা উভয়ে পরস্পর প্রণাম করায়, পরিপক্ক ধাঁনোর 

৮অগ্রভীগ ও ক্ষেত্রের উপরিভাগ উভয়ে যেরূপ পরম্পর মিলিত হয়, 

সেই রূপ আপনাদের উভয়ের মস্তক দ্বয় পরল্পর মিলিত হুইল 
এক্ষণ আমি উদ্রশিশুর জানু সদৃশ এই মন্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া! 

ভোঁমাঁদের উভয়কেই অনুনয় করিতেছি, ভোমরা! উঠ উঠ | 
চাঁক। আশচ্ছা প্রণয় থাকুক | 

বসং। ( ম্বগত) ইহার এই বাক্যটি চতুরতাঁস্থচক ও অভিমনোঁহ্র,। 
কিন্ত এতাঁদৃশভাঁবে আসিয়! অদ্য এখানে থাক! উচিত হয় না। আচ্ছা 
এই প্রকার বল। যাঁউক (প্রকাশ) আধ্য ! যদি আমি আপনকাঁর 

অনুগ্রহের পীত্র হই তবে আমি এই অলঙ্কার আঁপনকাঁর গৃহে রাখিতে 
ইচ্ছাকরি ; অলঙ্কার জন্যই এই পাঁপিষ্ঠ শকাঁর প্রভৃতিরা আঁমাঁর 
অনুগামী হইরাছে। 

চাক | আমার গৃহ পরের বস্তু ? গচ্ছিত রাখিবর অযোগ্য । 

বসং। এটি অলীক কথা; লোকেরা সহৎপুকষ দেখিয়াই বস্তু 

গচ্ছিত রাখে গৃহ দেখিরা রাখে ন। | 

চাঁক। -মৈত্রেয় ! এই অলঙ্কার গ্রহণ কর | 
বসং। অন্ুগৃহীত1 হইলাম (এই বলিয়া অলঙ্কার প্রদান করিল )1 

বিদু! (লইয়া ) বসন্তমেনার মঙ্গল হউক! 

চাক। মূর্ধ ! ইহা গচ্ছিত বস্তু, দান নহে। 
বিছু | (বসন্তসেনার নিকট হইতে কিপ্থিও, অপস্যত ইহুয়। ) যদি 

ইহ দান না হয়, তবে ইহাকে চেৌঁরে লইয়। ষাউক | 
চাঁক 1 অণ্পকাঁলের মধ্যেই | 

বিদ্ু! এই অলঙ্কার কি ৬ হইবে? | 
চাঁক। প্রত্যর্পণ করিতে হইবে 

বসং। আধ্য ! আমি এই গে বিদু'ষকের সহি আপন ভবনে 
গমন করিতে ইচ্ছাকরি ] 
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চাঁক 1 ৈত্রেয় ! তুমি ইহীর অন্তুগামী হও | 

বিদু। বয়স্য তুমিই এই কলহ হপগাঁমিনী বসন্তসেনার অনুগবমী ৮ 

হইলে রাঁজহংসের ন্যায় শোভা পাইবে ; আমি ত্রাক্ষণ, যেখানে 

সেখানে ছুষ্টলেকের! ভ্রমণ করিতেছে; কুকুরের চতুষ্পথে পতিত 

খবদ্য বস্ত পাইলেই যেরূপ ভক্ষণ করে? সেইরূপ তাহার! আমকে 

পাঁইর। খাইলেই মরিরা যাইব | 

চাঁক। আচ্ছা, আমিই ইহার অনুগামী হুইৰ? তুমি রাজপথের 

উপযুক্ত দীপাবলি প্রস্বলিত কর | 

বিদু। বর্দসানক ! দীপাবলী জালিয়! আন | 

চেট। (জনান্তিক) অরে! তল ব্যতিরেকে কি. দীপাবলি 

প্রন্থালিত হয় ১ | ্ 

বিদু। ( জনান্তিক ) অছে।: নির্ধনকামুকের্র অপমানকাঁরিণী 

ব্রবিলাসিনী যেরূপ প্নেছ শুন্যা হয়ঃ € সেইরূপ - আমাদের দীপশ্রেশীও 

তৈলশূন্য। হইয়াছে | 1 

_চীক। ইমত্রেয় ! আচ্ছা, প্রদীপের প্রয়োজন নাই । দেখ | 

» কামিনীর গঞ্ডসদূশ পাগু বর্ণ, রাজপথের, এ্রদীপন্যরূপ নিশানাথ 

গ্রহণণ দমভিব্যাহারে উদয় পাইতেছেন ; যাহার শুরুবর্ণ কিরণাঁবলি, 

আক্রুপঙ্ক মণ্যে ক্ষীরধারার নাঁয়। নয়, তিমিরপটলমধ্যে গ পতিত হইতেছে | 

(অনুরাগপুর্্মক) /ব্জ্তসেনে ! এই তোমার গৃহ, প্রবেশ কর। (ৰসন্তসেন। 

সন্মেহে চাকদন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বহির্গত হইল )1 

চাঁক। বরন্য ! বসন্তুসেন। গিয়[ছেন,আইস_ আনরাও খুঁছে যাই 

রজপ্থ জনশূন্য ছুইয়াছে, রক্ষিপুকষের! ইং 1 ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, 

দুউলে।কের : প্রতারণ। পরিহার র করিতে; হইবে, যেহেতু রাত্রিকাঁল প্রভা. 

রণ, চেধ্যয লাম্পট্যাদি নানা 0 দোষের আ ই আকর | (ইতস্ততঃ জ্রমণ করিয়া) 

এই অলঙ্কারের পাত্রটিত তুমি রাত্রিতে ও বর্ধযানক দিবসে রক্ষা করিবে | 

বিদু। যে আজ্ঞা। এই বলির সকলে প্রস্থান, করিল) 

(মৃদ্ছকটিকের অলঙ্কার ন্যাস নামক প্রথম অঙ্ক সনাণ্ড হুইল) ৰ 



সচ্ছকটিকনপ 

দ্বিতীয় অঙ্ক । 

চেটী ( প্রবেশ করিয়] ) মাতা € বসন্তসেনাঁর মাতা ) আঁমীকে 
আর্ধার (বসন্তসেনার) নিকট বার্তা লইয়। ধাইতে আদেশ করিয়াছেন ; 
এখন অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। আর্্যর নিকটে যাই ( ইতস্ততঃ ভ্রমণ- 

পূর্বক অবলোকন করিয়া ) এই থে আর্থ মনে মনে চিন্তীন্বিত1 হইয়! 
বসিয়। আছেন; ইহ্ীর নিকটে যাই) (ত্রাহার পর আসনে 
উপবিষ্ট! ও চিন্তাকুলমাঁনসা বসম্তসেন। ও মদনিকা! প্রবেশ করিল )| 
বম | মদনিকে ! তাহার পর? তাহার পর? | 

মদ। আর্য! উক আপনি ত কিছুই বলেন নাই, ভাহীর পর 
তাঁহার পর কি? | 

বং । আমি কি বলিলাম ? 1 

মদ ! তাহার পর ? তাহার পর ? এই কথ! বলিলেন | 

বলং | ( জতঙ্গী করিয়। ) ই এই বঠে। 

( বসন্তসেনণর মাতার চেটী নিকটে আসিয়া ) আর্য ? মাতা 
আপনাকে আদেশ করিয়াছেন, সআ্বান করিয়া দেবভাদিগের পুজ। 

করিতে হইবে | 

বসং ! চেটি: তুমি যাঁতাঁর নিকট গিয়া বল, আমি অন্য স্নান 
কারিব ন।, ব্রাঙ্ষণ দ্বার! দেবতাদিগের পুজা করিতে হইবে | 

. চেটী 1! যে আজ্ঞ! (এই বলিয়। বহির্গত হইল ) 
টু মদ। আর্য ! স্বেহবশতই জিজ্ঞাঁদা করিতেছি, দোঁষ দর্শনাভি- 
প্রাক নহে, তোমাকে এএকার দেখিতেছি কেন ? ] 

তি 
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বসং | মদনিকে ! আমীকে কি প্রকার দেখিতেছ? | 

মদ। আপনাকে আন্যমনা। দেখিয়া! বুঝিতেছি।.আপনি হদয়গণত 
কোন প্ুকষের [বিষয় চিন্তা করিতেছেন ] 

বসহ| তৃমি যথার্থই জানিয়াছ, না জানিবে ফেন, পরের 
মনোগতভাব-গ্রহণে চতুর। মদনিকা ভুমি | 

মদ | ভাঁল ভাল ! অদ্য তকণজনের মদম-মছেৎসব টি অনুগৃঙ্থীভ 
হইল; আপনি রাজার বা রাজবল্পত কোন ধনি পুৰকষের সেবা 

করিবেন? বলুন | 

বনং 1 মদনিকে ! আমি কেবল রমপাঁর্থিনী হইর!ছ্ি। ধসলালসায় 
রাঁজাদির সেবাভিলাষিণী নহি ! 

মদ। আপনি কি বিদ্বান্ কোন ত্রাক্ষণযুবাঁর প্রার্থনা করেন ?| 
বদং | না; ব্রাক্ষণ জাতি আমার পুজনীয় | 
মদ | তবে কি দেশ বিদেশে বাঁনিজ্যব্যবসাঁয়ে অসীম এশ্বরধযশালী 

কোন বণিকযুবার প্রতি আপনার ইচ্ছা! হইয়াছে? 

বস | বণিকয়ুব! অনুরাগ্িণী প্রণকিনী পরিত্যাগ পূর্বক দেশীস্তরে 
গমন করায় প্রণস্লিনীকে বিষম বিরহ্থর্থা ভোগ করিতে হয়। 

মদ | আর্ধ্য! না রাজা, না! রাঁজবলপভ; ন! ব্রাক্ষণ, না বাণিক, তৰে 
কোঁন ব্যক্তির প্রতি আপনকাঁর অনুরাঁগ জম্মিয়াছে ?। 

বসং | মদনিকে ! তুমি ত আমার সহিত কাঁমদেবায়তন উপবনে 
গিয়াছিলে ? | 

মদ। হ্যা গিয়াছিলাষ | 

বসহ। তথ।পি উদালীনার ন্যার আমাকে জিজ্ঞাস! করিতেছ? 

মদ | জাঁনিলাম, কি সেই ব্যক্তি? যিনি) আপনি শরণণগতা 

হইলে, অনুগ্রহ করিয়াছিলেন ? 

বসৎ | তাহার নাম কি? 
মদ | তিনি বণিক পল্লীতে বাঁস করেন। 
বস | অয়ি! তাঁহার নাম জিজ্ঞাস! করিতেছি | 
মদ | আর্য্যে ! সেই মহাঁতার নাম চাঁকদত | 



২৮ যৃচ্ছকটিকনাটক | 

বসং | ( সহর্ষে ) সাধু মদনিকে ! সাঁধু। তুমি ভাল মনে করির্। 

মদ। (স্বগত ) আচ্ছা এই বল। যাউক। (প্রকাশ) আধ্যে 21 

শুনিতেছি তিনি বড় দরিদ্র 

২| এই নিমিত্তই তাইার প্রতি অনুরস্তা হুইয়াছি' বাঁর- 

বিলানিনী দরিদ্রজনে অনুরাগিণী হইলে জনসনীপে নিন্দাভীগিশট 
|ছর না | 

মদ। আর্য! মুক্রীরা কি রুম আজ কর. নিকটে যায়? 
বসং | এই নিনিভই ন্ছাহ্ছাদিগকে মধুকরী কচ বলিয়। থাকে। 

মদ | আর্ম্যে ! ঘদি সেই বাক্তিই আপনর মনোমত হইয়াছে, তাহা 

হইলে কেন সত্বর অভিসার করিতেছেন না” 

বসং 1 মদনিকে ! সহসা অভিসার করিলে, কি জানি? প্রত্যুপকাঁরে 

দেধর্বলাবশতঃ পুনর্ঝার উহার সাক্ষ€ৎকশর লাভ দ্লভ হইলেও 

হইতে পাক্ে। 

মদ | এই নিমিন্তই কি? মেই আলঙ্কার তাইার হস্তে জমর্পণ 
করিয়ছেন ? 

ৰস | মদনিকে | তুমি বেশ বুনিয়াছ। 

(নেপথ্যে ) অহে ভট্টারক ! দাতকর (সংবাহক) দশ যোহরের 

নিশিত্ত অবকদ্ধ হুইয়া পলাইতেছে পলাইতেছে ; ধর দর; পলাঁবে 

কোথায়? দুর হইতে দেখিতে পাইিতেছি | 11 (সংবাঁহক ব্যন্ত হইয়া 

বস্ত্রের আবরণ ব্যতিরেকে প্রবেশ পুর্বক ) দু'তব্রীড়া অশ্ষে ক্রেশের 

'আঁকর । নববদ্ধন-মু-ক্ত-গর্দভীর ন্যায় এই পণরূপ' গর্দভীদ্বার! তাঁড়িত 
হুইয়াছি ; অঙ্গরাঁজ কর্ণের অস্ত্রবলে ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎ্কচ যেরূপ 
আহত হুইয়াছিলেন, সেই ইরূপ আমিও ইস্ছাদের শর্ত দ্বার আহত 

সি ইলা টি লুজ (সপ জপ নত স  ভ  জ স্পা পর 

স মধুকরীর। নিবত মগ, + »।ান করিয়া মত হয়া খাকে, এত্ত ধনাত এ। পডজতা, 

গুণপরতস্ত্রত। প্রস্ভতি তূলির। মায়; হতরাং কুহীম রন) ভাঙতরু প।রতণগে মধুকরীন 
দিগের শিদ্দা নাই | 

পু সংবাভক ও ড'তকর উচাব। দ্যতত্রণাড়া করিতে ডিল, মাথুর দত সন্ভাব অপন্ষ 
এই জমা কখন কগন ঠাঙার নাম সাভক বালনা [নদিষ্ট আ৬, সংখাভঞ্ ছু'ওজ্টীড়ায। 
পরাজিত ভইথ1 ও পণের টাকা না দিয়া গলাহাতছে, গাখর ও হতকর 555545 
ধারবারক্ঞন: পঞ্চান্থাদা ফউঙজাছে | 



লল্যুরশ্র 
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হুইয়াছি। সভিক লিখনে ব্যাঁপৃতমন। হইয়] রহিয়াছে দেখিয়। তথ! 
হইতে সত্বর বছির্গত হইয়া রাজপথে আনিয়াছি £ এখন কাকার 
শরণাগত হইব ! | যাঁছ! হুউক, এই সভিক ও দুযতকর অন্যদিকে আমার 

অন্বেষণ করিতেছে. আমি এই সময়ে এই দেবতা-শুন্য দেকভৰনে 
পশ্চাৎ্গমনে প্রবেশ করিয়! দেবপ্রতিণৃত্তির ন্যায় দড়াইয়। থকি | 
(এই বলিয়া! বছবিধ নৃতা করিয়া সেইরূপ হইয়া! রহিল | তাঁহার 
গর মাথুর ও দুযুতকর প্রবেশ করিল ) 

মাথুর | অহে ভট্টারক ! দ্যতকর শংবাঁহক দশ মোহরের জন্য 

অবকদ্ধ হইয়া পলাইতেছে পলাই্ তছে ; ধর ধর; এাড়াঁও দীড়াঁও; 
দূর হইতে দেখিতে পাঁ ইতেছি | 

দ্যুতকর । যদি তুমি পাতাঁলেও প্রবেশ কর, অথবা দেবরাজ ইজ্রের ও 

শরণাঁগত ছও, তথাপি কেবল সভিক বাতিরেকে মহাদেবও তোমাকে 

রক্ষা! করিতে পারিবেন না 

মাঁথু। অরে সভিক-প্রতারক .সংবাহক ! তুনি ভয়ে কম্পান্থিত- 
কলেবর হইয়া, উন্নতাঁনত পথে পাঁদস্থলন হেতু পড়িতে পড়িতে 
কোথায় পল।ইতেছ? এবহ পলাইয়। কেবল নিজকুল ও যশকে কলঙ্কিত 
করিতেছ। 

দ্যুত | ( পঁদচিহূ দেখিয়া!) এই যাইতেছে এই যাইতেছে ; আর যে 

গদচিছু দেখা যায় ন1। 

মাঁথু। (দেখিয়া ও তর্ক করিয়। ) অরে! পদচিহ্থ ধিপরীত দেখি- 
তেছিঃ যেন কেহ দেবাঁলয় হইতে বাহিরে আলিয়াছে : দেবালয়ে 

দেবতা নাই, সুতরাঁৎ এখানে মানুষের আগমনই সম্ভবে না| (চিন্ত! 
করিয়! ) অরে ! সেই ধূর্ত সংবাঁহক পশ্চ1হ ভাঁগে গমন করিয়া! দেবা- 

লয়ে প্রবেশ করিয়াছে । 

দূঢত। ভবে দেবালয়ে প্রবেশ করা যাঁউক। 

মাথু। আচ্ছা, তাহাই কর! যাউক। ( এই বপিয়া প্রবেশপুর্বক 

দেখিয়া, সত্বাঁহকই প্রতিমার ন্যায় রহিয়াছে, ইহা! নেত্র ভজন 
ঘ্বার। পরস্পরকে বলিয়। ) 



৩০, সুচ্ছকটি কনাটক | 

দুত। এ কি কান্ঠময়ী প্রতিম1? 
মাঁথু | অরে ! না, না, প্রস্তর ময়ী প্রতিমা | 
(উভয়ে জহবাঁহককে নাঁন! প্রকার সঞ্চালিত করিয়1১ সংবাঁহুকই এ, 

অন্য কেহ নহে; ইহ সংস্কেত দ্বারা পরস্পরকে বলিয়। ) 
আচ্ছা, এস, আমর] ছ্যুতক্রীড়া! করি ।-( এই বলিয়! উভয়ে নানা 

প্রকার ক্রীড়। করিতে আরস্তভ করিল )। 
সহবা। ( নানাপ্রকাঁরে দুৃতক্রীড়ার ইচ্ছা সংবরণ করিয়া 

স্বগত ) 

অরে ! ঢাঁকের শব্দে রাঁজ্যভ্রট ভূপতির ন্যায় দ্বযুত ক্রীড়ার শব্দে 
ধনবিহীন জনের মন চধ্খল হয়| আমি নিশ্চয়ই জাঁনিতেছি আর 

ফ্যুতক্রীড়া করিব না, যে হেতু সুমেকপর্বতের শিখর হইতে পতনের 
ন্যায় এই দ্যৃতক্রীড়ায় অর্বনাশ হয়; কিন্তু কৌকিলের কলরব সদৃশ 

সুমধুর এই দৃৃতক্রীড়ীর শব্দটি আমার মন হুরণ করিয়া লইতেছে। 
দ্বাত। এবার আমার খেলা? আমার খেলা । 

মাথু। না, না, আমার খেল), আমার খেলা | 
সব | (দেবতা মূর্তি পরিত্যাগ পূর্বক অন্য দিক হইতে আসিয়! ) 

ওহে ! আমার খেলা | 

দত | সংবাহক কে পাওয়। গিয়াছে । 

মাথু। € ধরিয়। ) অরে লুগ্ুদণ্ডক ! তোমাকে ধরিয়ছি। দশ 
মোহর দাও | 

সদংব11| আজ দিব । 

মাধু 1 এখনই দাও । 

সংৰা | দিব, গ্রসন্ন হও । 
সাধু । অহে ! তুমি এখনই দাও | 
সংব1। মাথ! ঘুরিতেছে | ( এই বলিয়া! ভূতলে পড়িল । মাথুর 

ও দৃযুতকর উভয়ে নাঁন1 প্রকার তাড়না করিতে লাগিল ) 

, মাঝু 1: এই তুমি দ্ুতকরের মণ্ডলী দ্বারা বদ্ধ ছইলে। 
অহবা | (উঠিয়া বিষগন হইরা) আমি দ্যতকরের মণ্ডলী ছার! বদ্ধ 
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হইলাম !| হায়! এই ব্যবহার টি মাদৃশ দ্যুতকরদিগের অলঙ্ঘনীয় | 
এখন কিরূপে টাঁক। দিব? ' 

মাঁথু। অরে ! বন্দোবস্ত কর। 

সংব1। আচ্ছা» তাহাই করি! (দ্যতকরের হস্তে ধরিয়!) ভাঁই ! 
আমি তোঁমাঁকে অদ্ধেক দিব, তুমি অর্ধেক ত্যাগ কর 1 

দত। আচ্ছা, তাহাহি হউক 
সঙবা | (সভিকের নিকটে শিয়। ) মহাশর ! অদ্ধেকের বন্দোবস্ত 

করি, আপনিন অর্ধেক ত্যাগ ককন | 

মাথু। দোঁষ কি, তাহাই হউক | 
সংবা1 | (প্রকাশ ) মহাশয় ! আপনি অগ্ধেক ত্যাঁগ করিলেন? 

মাথু। হা ত্যাগ করিলাম । 

সহব।| ( দয[তকরের নিকটে গির। ) তুমিও অধ্ধেক ত্যাগ করিলে ? 

দাৃত। হাঁ অদ্ধেক ত্যাগ করিলাম । 
সংবা। তবে আমি এখন চলিলাম। 

মাথু। কোথায় যাইতেছ ? দশ মোহর দিয়? যাও । 

সংব1| দেখুন দেখুন মহাশয়রা। ইহীর।' এখনই অর্ধাংশে 
বন্দোবস্ত করিলেন, অর্ধাংশ পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি এখনই 

চহিতেছেন | 

মাথু। (সংবাহককে ধরির।) ধূর্ত! আমি মাথুর, বড় চতুর, এ 
বিষয়ে তোমাকে ধূর্তত প্রকাশ করিতে দিব না| তুমি এখনই লমুদীয় 
দাও। 

সংব1 | কিরূপেদিব?। 

মাথু | পিতাঁকে বিক্রয় করিয়া! দাও । 

সহব1 | আমার পিতা কোথায় ? | 

মাথূ। মাতাঁকে বিক্রয় করিয়! দাও! 

মংবা | আমার মাতা কোথায়? 1 ৪ 

মীথু। ভুমি আপনাকেই বিক্রয় করিয়া দাঁও | : 
সংব1| আচ্ছা, অনুগ্রীক্চ করিয়া আমাকে রাজপথে লইয়া! চলুন, | 



মা্ুু। আচ্ছা, চল। 

হব | আচ্ছা, আসুন ! (এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ) হে 
মহোদয়গণ ! দশ মোহর দিয়। এই সভিকের হছত্ত হইতে আমাকে ক্রয় 

ককন | (আঁকাঁশে দৃষ্টি পাত পূর্বক) কি বলিতেছেন ? কি করিবে ? এই 
কথ] ?, আমি আপনার গৃছে ভৃত্য হুইয়| কর্ম করিব | ইনি যে প্রতুত্তর 
না দিয়াই চলিয়া গেলেন + আচ্ছা, অন্যের নিকউ আবার এই রূপ 

বলিয়। দেখি | (এই বলিয়। পুনর্বার এ কথ। বলিল ) এই যে ইনিও 

অবজ্ঞা পূর্বক চলিয়! গেলেন । হায় ! আঁ্্যচাকদত্ত দরিক্র হওয়াতে 
আমাকে এতাদৃশ ভূ্দশাপন হইয়াই থাকিতে হইল। 

 মাখু। অরে! দাও দাও । | 
সংবা | কিরূপে দিব | ( এই বলিয়া পতিত হুইল | মাথুর ধরিয়! 

টানাটানি করিতে লাগিল ) 

হব! | ছে মছোদরগণ ! আনাঁকে রক্ষা! ককন, রক্ষা ককন। 

( তাহার পর দদু'রক প্রবিক্ট হইল) 
দর্দু। অহে1! দ্যৃতক্রীড়ী লৌকের সিংহাসনশূন্য রাঁজ্যস্বরূপ | 

ছে হেতু, দ্তিকরেরা কৌন ব্যক্তির নিকট পরাঁভব গণ্য করেনা, এবং 
প্রত্যহ আমীম অর্থের উপাঙ্জন ও বিতরণ করিয়। থাকে ; এই জন্য 

এশ্বর্ধ্যসল্পন্ন লেকের। অপরিমিত আয়শালট নরপতির ন্যায় দাতের 

গেব] করিয়া থাকে | 

অপিচ। দ্যুতব্যবসাঁয়েই আমার অর্থলাঁভ হইয় ছে, দু[তবক্বসাঁয়েই 

দাঁরপরিগ্রহ ও মিত্র সংগ্রহ হইয়াছে, দু[তবাবসায়েই দ।ন করিয়াছি ও 
বুখস্ভোগে কাল কাটাইয়াছি এবং দ্যুতব্যবসায়েই জর্বশ্ৰ হরাইয়াছি। 

অপপিচ। তীয়! অর্থাৎ তিন, সাঁত, এগার প্রভৃতির পতনে জর্ধস্ৰ 
হাঁরাইয়াছি ; দুয়। অর্থাৎ ছুই, ছয়, দশ প্রভৃতির পতনে পরাজয়শঙ্কায় 

শরীর শুষ্ক হইয়াছে ; নান্দী আ নক্ক অর্থাৎ এক, পাঁচ, নয় ইত্যাদির 
পতনে গ্ৃহ্থে যাইবার পথ দেখিয়াচ্ছি, পুর! অথ।হু চাঁরি, আট, বাঁর ইত্যা- 

দির পতনে তাটিত হইয়! ঘদপ্রতি পলাইতেছি (অশগ্রভাগে দুড়িপাত 
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করিয়া ) এই যে আঁমাঁদের পূর্বসভাঁর অধ্যক্ষ মাথুর এই দিকেই 

আঁনিতেছে; এখন আর পলাইভে পারি নাঃ এজন্য উত্তরীয় বস্ত্র 

দ্বারা আরুভ হইয়া থাঁকি (এই বলিয়া বছাবিধ নৃত্য করিয়া! রছিল ॥ 

উত্তরীয় বস্ত্র বিস্তার করিয়া দেখিয়া! ) এই বক্ত্রটি শূত্র বিষয়ে দরিজ্রে 
ও শত শত ছিদ্রে ভূষিত হইয়াছে অতএব ইহা খুলিয়া! গাঁত্রে দিবার 

যোগ্য নহে কিন্ত গুড়িয়া রাখিলেই শোভা পায় । অথব। এই হুর্বজ 
ব্যক্তি আমর কি করিবে? * আমি এক পদ আকাশ মগুলে ও অপর পদ 

ভূভলে দিয়! সমস্ত দিব! লম্বমান হুইয়1 থাকিতে পারি 1 
মাধু | টাঁকা দাও টাকা দাও । 
সংবা | কিরূপে দিব | (মাথুর টানাটানি করিতে লাশিল ) 

দ্য । ওরে ! সম্মুখে এ কি হইতেছে? ( আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্বাক) 
আপনি কি বলিতেছেন? সভিক দ্ুতকরকে ক্লেশ দিতেছে, কোন 

ব্যক্তিই উহ্নাকে রক্ষণ করিতেছে না, এই কথ।? £ এই দর্ুরকই রক্ষ 
করিবে | (এই বলিয়া! নিকটে গিয় ) সকলে সর সর। (এই বলিয়া! 
জনসমূছের অভ্যন্তরে প্রত্থেশ পূর্বক দেখিয়!) অরে! এই ধূর্ত 

মাথুর ! এবং অতিভাঁলমাঁন্ষ সংবাহক! | 
পণের টাক। দিতে না পারায়, যাঁছাঁকে বক্ষে লশ্বমমান ও অবনত- 

মস্তক হুইয়! নিস্পন্দরূপে সমস্ত দিবাঁভাঁগ যাঁপন করিতে হয়, যাছা'র 
পৃষ্ঠ দেশে নিয়ত লোষ্টের আঘাতে কড়। পড়িয়াছে এবং কুন্ধুরগণু 
যাহার জওধাদ্বয় প্রতিদিবস চর্বণ করিয়া থাকে, দীর্ধতর ও কোমলাঙ্গ 

সেই সংবাঁহুকের দ্যুতক্রীড়াঁ় প্রয়োজন কি?। যাহ! হউক প্রথমতঃ 
মাথুরকে সাঁজ্তবনন। করি (নিকটে গিয়। ) মাথুর ! নমস্কার । 

মাথু। প্রতি নমস্কার | 

দর্ঘ। এ কি? 

মাঞ্ু। এই ব্যক্তি দশটি মোহর ধারে । 
দর্ঘ। দশ মোহর ত কল্াবর্ত % 

মাথু। (দর্ঘরকের কক্ষ দেশ হইতে জড়ীকত, উত্তরীয় আঁকি 
০৩০ 

র প্রাঃ কালের তোজম, ॥ 

৫ 
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পু্বক ) দেখুন দেখুন মহাশয় রা ! যাহার উত্তরীয় এত জীর্ণ ও ছিন্ 
সে ব্যক্তি দশ মোঁহরকে কল্যবর্ত বলিতেছে। 

দর্ঘ। অরে মূর্খ! দশ মৌহুর ত এখনই একবার খেল! করিলেই 

দিতে পারি । যাহার ধন আছে, সেকি অঞ্চলে করিয়া সকলকে 

দেখাইয়া বেড়ায়? অহ্থে! তুমি অতি নরাধম এবং এখনই বিনষ্ট 

হুইলে | যে হেতু দশটি মোঁহরের নিশিত্ত পঞ্চ ইন্জ্িয় বিশিষ্ট মানুষের 
প্রাণবথে উদ্যত হুইয়াছ। 

মাথু ॥ মহাশয় ! দশ মোহর তোমার পক্ষে প্রাতরাশ, কিন আমার 

পক্ষে ইহাই এঁর | 
দর্ছ। ওছে ! যদি দশ মোহর আদায় করিতে হয় তবে একটি কথা 

শ্রবণ কর, ইহাকে আঁর দশ মোহর দীও, এ ব্যক্তি পুনর্ধার খেল! ককক । 

মাঁথু । ভা! হইলে কি হইবে? | 

দর্ঘ। যদি জয়ী হয় তবে দিবে | 
মীরু । যদি জয়ী নাহয়? 

দর্ঘ। তবে দিবে না। 

মাথু | একথা যুক্তি যুক্ত নহে; ওরে ধূর্ত! তুমি একথা বলিতেছ 

তুমিই ইহাকে দশ মোহর দাও। আমি মাঁধুর, ধূর্তের অগ্রগণ্য, আমি 

দ্যুতক্রীড়াঁয় অন্যকে অনায়াসে প্রতারিত করিতে পারি; আঁমি 
কাহাঁকেও তয় করি না? অরে ধূর্ত! তুই ভ্রষ্ট চরিত্র | 

দর্ঘ। অরে! কে ভ্রঞ্টচরিত্র?। 
মাথু। তুই ভ্র্টচরিত্র। 
দর্ঘ। তোর বাপ ভ্রষ্টচরিত্র। (সংবাহককে পলায়ন করিতে 

সংকেত করিল ) 
মাগু। ওরে বেশ্যার পুত্র ! তুমি এই প্রকার খেল। শিখিয়াছ? 
দর্ঘ। হ। আমি এই ্রকারই শিখিযাছি। 
মাথু। অরে সংবাঁহক ! দশ প্টাহর দাঁও। 

সংবা। আজ দিব দিব। (মাথুর সংবাঁছছককে ধরিয়া! টানাটানি 
করিত লাগিল )। 

ষ 
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দর্ভ। অরে ঘূর্ঘ! ভূমি আঁম'র অসাক্ষাঁতে উহ্ধাকে ক্রেশ দিতে 
পার, সাক্ষাতে পাঁর না। (মাথুর সংবাঁহছকের নাদিকাঁ় মু্টি প্রচ্থার 
করিল | সংবাছক রক্তপাতের সহিত মৃচ্ছিত হুইয়! ভূমিতে পড়িল | 
দর্ভুরক আজিয়া উভয়ের মধ্যে দীড়ীইল | মাধুর দর্ভরককে মারিতে 
লাগিল | দর্ুরকও দাখুরকে মারিতে লাগিল )1 

মাথু। অরে অরে হুষ্ট বেশ্যার পুত্র ! ইস্থাঁর প্রতিফল পাঁইবে। 
দর্ভ। অরে মূর্খ! তুমি আমাঁকে পথে পাইয়াই মারিতেছ, কল্য 

যদি রাজদ্বারে মারিভে পাঁর তবে দেখিভে পাঁইবে। 

মাথু! আচ্ছা; দেখিব | 
দর্ছঘ। কি রূপে দেখিবে? 
মাথু। (চক্ষুদ্বর বিস্তার পূর্বক ) এইরূপে দেখিব | 
( দর্ুরক মাথুরের চক্ষুতে ধুলিমুষ্টি-প্রক্ষেপ করিয়! সংবাহুক কে 

পলায়ন করিতে সঙ্কেত করিল | মাঁথুর চক্ষুর্ঘয় মুদ্রিত করিয়! ভূতলে 
পড়িল । সংবাঁহক পলাইল ) 

দর্ঘ। (স্বগভ) আমি ত প্রধান সভিক মাথুরের সহিত বিবাদ 
করিলাম, অভএব এখন আর এখানে থাকা উচিত হয় না| আঁমার 
প্রিরবয়স্য শর্বিলক বলিয়াছেন যে আরধ্যকনামে এক গোঁপের পুত্র রাঁজ। 

হইবে, ইহা! এক সিদ্ধপুকষের আদেশে নির্দিষউ হইয়াছে; মৎসদৃশ 
ভাবদ্ব্যক্তিই তাঁহার অনুগামী ছইভেছে; অতএব আমিও তাঁর 
নিকটে যাই । (এই বলিয়া বহির্গত হুইল )1 

সংবা। ( সভয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পুর্বক অবলোকন করিয়।) 

এই গৃহটি কোঁন মছদ্যক্তির হইবে, ইহার পার্খদ্বার উদ্দঘাটিত রহিয়াছে ; 
অতএব এই গৃেই প্রবেশ করিব । (এই বলিয়। প্রবেশ পূর্বক বসস্ত- 

সেনাকে দেখিয়। ) আর্য ! শরণাগত হইলাম | 

বনং। শরণাঁগত নির্ভয় হউক? চেটি ! পাশ্বদ্বার কদ্ধকর। 

( চেটা দ্বারক্ষদ্ধ করিল ) 

সং | তুমি কাঁছাকে ভয় করিতেছ? 
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সংবা | আর্ধ্যে! উত্তমর্ণকে (মহাজন ) ভয় করিতেছি! 
বল | চেটি ! তবে এখন দ্বার খুলিয়। রাখ | 
সংবা। (আত্মগত) ইহ্ণর পক্ষে ভত্তমর্ণের ভয় যে সামান্য বোধ 

হইল । লোঁকে ইহা যথার্থই বলিয়া থাকেন, যে, যে ব্যক্তি আঁপন বল 
বিবেচনা করিরা উত্তোলনধোগ্য ভার বহন করে তাহার কখনই 
পাদস্ধলন হয় না এবং অরণ্যমধ্যে বা হূর্গম পথে গমন করি” 

লেও তাঁহার বিপদ. ঘটে না। এস্থলে আমিই দৃষ্টান্তরূপে লক্ষিত 
হইতেছি । ক 

মাথুর ) (চক্ষুর ধূলি মুছিয়া দ্যতকরের প্রতি ) অরে ! দাঁও দাও। 

দ্যুত । মহ্থাশয় ! যে সময়ে আমর দর্চুরকের সহিত বিবাঁদ করিতে 
ছিলাম সেই সময়েই সংবাঁহক পলাইয়াছে। 

মাথু। আমার মু্টি প্রহরে তাঁছার নাসিক ভগ্ন হইয়াছে অতএব 
এস, রক্তযুক্ত পথে গমন করিয়! তাহার অনুসন্ধান করি । 

দ্যুত। (ইতল্যত গমন করিয়! ) মহাশয়! সে বসম্তসেনাঁর গৃছে 
প্রবেশ করিয়াছে । 

মাঁথু | ভবে ত পণের টাকা পাওয়ই গিয়াছে | 
দ্যুত। রাঁজভবনে গিয়া সংবাহকের নামে নালিস কর! যাঁউক। 

মাধু| সেই ধূর্ত এখান হইতে বহির্গত হইয়! স্থানান্তরে যাইবে 

আভএব এই বাতী অবরোধ করিয়! ভীঁহাঁকে ধরা যাউক | 
(বসম্তসেন! সহবাহকের পরিচয় লইবার আশয়ে মদনিকাকে 

সহকেত করিলেন ) | 
মদনিকা। আপনি কৌথ1 হইতে আসিয়াছেন; অপনি কে? 

কাহ্ণার ব। পুত্র? কোন বৃুত্তিই ব করিয়া! থাকেন? এবং ভয়েরই ব। 

কারণ কি? | 
সংব। | আর্যে ! শ্রবণ ককন । পাঁটলিপুত্র নামক নগরে আমার 

* আগ) যি আমি ছুটতক্রীড়াষ প্ররত্ত ভক্টবার পুবেনই পণ দিতে পারিৰ কি ন। 

দিবেচল; ধ+বিকাম তাহা হইলে ভাষাকে এতাদুপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইঙ ন)। 
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জন্মস্থান, আমি গৃষ্ছপতির ( গৃহস্থ ব1 মন্ত্রী) পুত্র, অঙ্গবর্টনরত্ি অব- 
লম্বন করিয়। জীবিক। নির্বাহ করি | 

বসং | অভি রমণীয় বিদ্যা শিক্ষ। করিয়াছেন । 

সংবা । আর্য ! পুর্বে বিদ্যা মনে করিয়াই শিক্ষা] করিয়াছিলাম 
এক্ষণ এটি জীবনোপায় হুইয়াছে। 

চেটী | আছ! ! আপনি অতিছুঃখস্থচক উত্তর দিলেন | তাঁহার পর ?। 

সংবা। পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারি ভিক্ষুক প্রভৃতির প্রমুখ, এই 
উজ্জয়িনীর শোতাসেন্দর্ব্যাদি শবণ করিয়। অপূর্ধদেশ দর্শনে কৌতৃ- 
হলাবিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছি, এই নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়াই এক 

মহাপুকবের শুঞ্জধায় নিযুক্ত হুই, যে ব্যক্তি অতি সোধম্যাকতি, সতা- 
বাদী, প্রার্থনাধিক ধন দান করিয়াঁও স্যমুখে স্বীয়গেধরব প্রকাঁশ করেন 

না এবং অপরে অপকাঁর করিলেও তাহা ভূলিয়। যাঁন, অধিক কি বলিব 

স্বীষ আত্মাকে পরকীয় মনে করিয়া খাঁকেন এবং পুত্রনির্বিশেষে 

খারণাথত পালন করেন । 

চেটী। কোন ব্যক্তি আপনকার দ্বিভীয়মনোরথের গুণাবলি অপ- 
হুরণ করিয়৷ এই উজ্জয়িনীকে ভূষিত করিতেছে? 

বসৎ। সাধু চেটি ! সাধু, আমিও মনে মনে এইটি আঁলোচন। 
করিতেছিলাম | | 

চেটী | আর্য! ভাঙার পর তাহার পর ?1 

সংবা। সেই মহ্থাত্ব। এক্ষণ দয়। বশতহ অপরিমিত দান করিয়1 | 

বসং। কি দরিদ্র হইয়াছেন ? 

সংবা । আমি না বলিতে বলিতেই আপনি কিরূপে জখনিলেন ?1 
বদং । এ বিষয়ে আর জানিতে হইবে কি? গুণও এশ্বর্যা একাধারে 

ছর্গভ ; দেখ+ যে সরোৌবরের জল পান করিবার যোগ্য নছে তাহাতেই 

অনেকজল থাকে । | 
চে্টী। সেই মহাত্বার নাঁম কি? 
সংব! | আব্যে। সেই ভুূতল শশধরের নাম কোঁন্ ব্যক্তি না 

জনে? তিনি বণিক: পল্লীতে বাঁস করেন, তাঁহার নম আধ্য চাকদত্ত । 
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বসং। (সানন্দে আন হইতে উঠিয়া) অপনকাঁরই এই গৃহ । চেটি ! 
ইহাকে বসিতে আঁরন দাও এবহ ইনার নিকটে ভাঁলরন্ত পরিচালন 

কর, ইহার সাতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে । 

( চেটী ভাহই করিতে লাগিল ) 
সংবা। (স্বগত ) এ কি! আর্য চাকদত্তের নামোচ্চারণমাত্রেই যে 

আমার এত আদর হইল | সাঁধু আর্ধ্য চাকদত্ত ! সাধু । এই পৃথিবীতে 
'কেবল তুমিই জীবিত আছ; অন্যের! কেবল নির্থীসমাঁত্র ত্যাগ করিতেছে 

(মনে মনে ইহা! বিবেচনণ করিয়! বসন্তনেনার পদতলে পতিত হুইয়। ) 

আর্ষে ! থাঁকুক থাকুক, এত বাঁড়া বাঁড়ি কেন 2 আপনি আসনে উপবিষ্ট 

হউন | 

বসং। (আমন বসিয়া! ) আপনকাঁর সেই উত্তমর্ণ কোথায় ? 

সংব | সাধু বাক্তিরা পরেশপকাঁরাদি সতক্রিয়াকেই ধন বলিয়। 
গণ্য করেন, প্রক্কতধনকে ধন বলির গণ্য করেন না? যে হেতু সেই ধন 

অতি চঞ্চল, একস্ছ।নে স্থিরতররূপে কখনই থাকে না| যিনি পুজ! 

করিতে জানেন তিনি তাঁহার অন্তর্গত বিশেষ বিগ্িও অবগত আছেন। 

বসং | তাহার পর তাহার পর 21 

সংবা। তাহার পর আঁধ্য চাঁকদত্ত বেতন দানপুর্ধক আমাকে পরি- 

চারক রূপে নিযুক্ত করেন; পরে তিনি দরিদ্র হইলে আমি দূযৃতকরের 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, এক্ষণ দে$ভারগ/যবশতঃ দুযুতব্রীড়ায় দশটি 
মোহর হারিয়াছি। 

মাঁথু। উৎসন্ন হইলাম অপহৃত হইলাম । 

সংবাঁ। এই সেই সভিক ও দুতকর উভযে আমার আন্বেষণ করি- 
তেছে। এক্ষণ যাহ! করিতে হয় আপনি ককন | 

বসং। মদনিকে ! পক্ষীর। আবাসরক্ষ দেখিতে লা! পাইলে যেরূপ 
ইতস্তত; ভ্রমণ করিয়। বেড়ায়, সেইরূপ ভ্রমণকাঁরী এই সভিক ও 
দ্যুতকরের নিকটে গিয়! আর্ধযসংবাহকই দিয়াছেন এই বলিয়া এই 
বলয় দিয়! আইন ( এই বলিয়। ভস্ত হইতে বলয় খুলিয়া! চেটীর হস্তে 
প্রদান করিলেন 11 
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চেটী | ( বলয় গ্রহণ পূর্বক ) যে আজ্ঞা! ( বলিয় প্রস্থান করিল |) 

মাথ। উৎদর হইলাম অপহৃত হইলাম । 
চেটী। যখন ইচ্ছার উর্ধে দৃক্টিপাত করিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বীস ত্যাগ 

করিতেছে, ছুঃখিত হইতেছে ও দ্বারদেশে দৃ়িপাত পুরঃসর বিলাপ 
করিতেছে, তখন অনুমান হুয় ইহাঁরাই সভিক ও দ্যুতকর হইবে (নিকটে 
গিয়।) আধ্য প্রণাম করি । 

মাথু। সুখে থাক । 

চেটা | মহাশয়! আপন।দের মধ্যে সর্ভিক কে? 

মাথু। হে কশোঁদরি ! তুমি কটাক্ষে দৃফিপাত পুর্ব্ক দত্তদ্ট অধর 
স্চালন করিতে করিতে সুমধুর বচনবিন্যাঁস করিতেছ, তুমি কাহার ? 
আমার ধন নাঁই, তুমি অন্য পুকষের নিকটে যাঁও। 

চেটী। যদি তোমরা এতাঁদৃশ কথা বল তবে বোধ হয় তোমরা 

দুযতকর না হবে । কেহ তোঁমাদের খণী আছে? 
মাথু। আছে এক জন দশ মোহর থরে, তাহার কি? 

চেটী। তাহার খণ পরিশোধ জন্য আর্ধ্যা এই বলয় দিয়াছেন না 
না, সেই ব্যক্তিই দিয়াছে | 

মাঁথু | (সহর্ষে গ্রহথণপুর্বক ) অগো ! তুমি সেই ব্যক্তিকে বলিও, 
যে, তোমার দেয় দশ মোহর পাঁওয় গিয়াছে এখন আসিয়। পুনর্ধার 
স্থাতক্রীড়া কর। র 

( এই বলিয়া প্রস্থান করিল ) 

চেটা। (বসন্তসেনীর নিকটে গিয়া) আর্সে ! সভিক ও দৃযুতকর 
পরিতুষ্ট হইয়া! গিয়াছে । 

বসং। এক্ষণে আপনি স্বীয় বন্ধুগণকে সুস্থকরিবার জন্য স্বস্থানে 
গমন ককন। 

সহবা৷ । যখন অপনি আমার এতী'দৃশ উপকাঁর করিলেন তখন এই 
বিদ্যা নিজ পরিজনের হস্তগত ককন (অর্থাৎ আমাকে পরিজন ভাঁবে 
নিযুক্ত কন )1 
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বমং। ধার নিমিন্ত এই বিদা| শিক্ষা করিয়াছেন এবং পূর্ষে 
বাহার শুশ্রুষ! করিয়! ছিলেন এক্ষণ ভীহারই শুজ্ষষ! করা উচিত | 

সংবা। (স্বগত )ইনি ত অতি উত্তম উপদেশ দিলেন, কিরূপে 

ইহার প্রতুযুপকার করিব। (প্রকাশ ) আধ্যে ! আমি দ্ুযুতকর কত 

এতাদৃশ অপমানে কৌদ্ধসন্যাঁনী হইব, অতএব, সেই ঘু্যুতকর সংবাঁহক 

বেদ্ধনন্যাঁনী হুইয়াছে, এই কয়েকটী অক্ষর যেন আপনকার স্মরণ 
থাকে। 

বমলং | মহাশয় ! সহসা এরূপ করিবেন ন। | 

হব11 আর্ষ্যে ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অবশাই জন্যাঁসী হইব | 
( এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পুর্ধক ) দুতক্রীড়া আমার এই উপকার 

করিল যাহাতে আমার প্রতি অর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না | 
অতঃপর রাজপথে সর্ধজনসমক্ষে অনারত মস্তকে ভ্রমণ করিব | (নেপথ্যে 

কল কল ধ্বনি) 

সংবা | শ্রবণ করিয়]) অরে ! এ কিসের শব্দ ?। ( আকাঁশে দৃষ্টিপাঁভ 
করিয়। )কি বলিতেছেন? এই খুষ্ঠমৌড়ক (স্তস্তভগ্টক ) নামে বসন্ত- 
সেনার দুষ্ট হুস্তী রাজপথে ভ্রমণ করিতেছে? | অছে। ! অদ্য আর্ধ্যার 
গন্ধগজ ঞ্৯ দর্শন করিব | অথবা হুম্তী দর্শনে কি হইবে যে বিষয়ে 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি তাহাই করিব (এই বলিয়] বহির্গত হইল)! 

( তাহীর পর বিকট বেশধাঁরী কর্ণপূরক হষ্টচিত্ত হুইয় বস্ত্রাবরণ 
বাতিরেকে প্রবিষ্ট হইল) | ্ 

কর্ণ | আর্য কোথায় কোথায় ? 

চেটী অরে! ভুর্মনুষ্য ! তুমি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ যে আর্ধা অগ্রে 
বসিয়! রহিয়াছেন তথাপি তাহাকে দেখিতে পাইতেছ না| তোমার 
উদ্বেগের কারণ কি? 

কর্ণ। (দেখিয়া ) আর্ধ্ে ! প্রণাম করি। 

নর ূ 
৯ থে হুন্তকার মদজলের গন্ধ জগ্বাণ কাববমাত আশপর হস্তাঁব। পলাধন করণে ভাহার নাম গঙ্ধণজ, সেই গজ রাজার বিজয় প্রদ হয় ) 



দ্বিতীয় অঙ্ক , ৪১ 

বমং। কাঁপুরক ! তোমাকে অতিশয় হুষ্টচিত্ত দেখিতেছিঃ ইহার 
কারণ কি? 

কর্ণ। (বিশ্মর(পন্ন হইয়!) আপনি যখন অদ্য কর্ণপুরকের পরা- 
ক্রম দেখিতে পাইলেন ন1! তখন এক প্রকার বঞ্চিত। হইলেন। 

বসহ। কর্ণপুরক ! কি?কি? 

কর্ণ | শ্রবণ ককন। আপনকর সেই খু%মেড়ক [ভ্তস্তভগ্রিক) নাঁমক 
হুট হস্তী বন্ধনস্তস্ত ভাঁঙ্গিয়া! এবহ হুস্তিপকের প্রাণ সহহাঁর পূর্বক 
জনগণকে ব্যস্ত করিয়া র।/জপথে আমিয়া উপস্থিত ছয়1 ইত্যবসরে 

এক ব্যক্তি উঠচ্চঃম্বরে বলিল, সকলে রাঁজমার্ণ হইতে বাঁলফণণকে 

আনয়ন কর, এবং সত্বরে রুক্ষে ও অট্টালিকাঁ় আরোহণ কর। ভ্ষহত্তী 
এইদ্িকেই আদিতেছে, ভোমরা কি দেখিতে পাইতেন্থ ন1?। অপিচ | 

হুস্তিভয়ে ভীত ও ইতন্ততঃ ধাবিত যুবতিগণের নুপুর সকল চঞ্চল 
হইতেছে, মণিময় মেখল। সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে. এবং রত্বীস্কুরজালে 
হুশোঁতিত বলয় সকল পতিত হইতেছে । অনস্তর সেই দুষ্টহস্তী যেরূপ 

বিকনিত নলিনীবনে প্রবিষ্ট হৃইয়! কর, চরণ ও দন্তদ্বার! তখহণকে 
ছিন্নভিন্ন করে, নেইরূপ এই উজ্ঞপ্রিনী নগরীতে প্রবেশ পূর্বক নাগ- 

গ্রিক জনগণকে বিব্রত করিয়া! এক সন্যাসীকে ধরিল | তাঁহাকে ধরিবাঁ- 
মাত্র তাহার হস্ত হইতে দণ্ডঞ্ কমগুলু পতিত হুইল | দেই ছষ্টহস্তী 

নাসিকারন্ধ, হইতে বিনির্গত জল শীকর দ্বারা তাহার সর্ধান্দ ভিজ1- 
ইয়া তাহাকে দন্তদ্বয়ের মধ্য ভাগে স্থাপিত করিল দেখিয়1, সন্যাসীকে 

মারিল, এই বলির] এক ব)ক্তি উটচ্চঃস্যরে চীৎকাঁর করিতে লাশিল। 
বসং। (বাঁুল চিত্ত হইয়।) হায়! কি সর্বনাশ! কিজর্জন।শ! 
কর্ণ | এতব্যাবুন হইবেন ম1| তাঁহার পর শ্রবণ ককন। সেই 

ডাষ্টহস্তী সন্যঠসীকে ধারণ পুর্ধক যাইতেছে দেখিয়া এই কর্ণপু'রক, 
না, নাঃ আপনক|র অন্নেপজীবী এই ভূত, সত্বরে দোকানে গিয়! 

এক লৌহুদণ্ড ধারণ পূর্বক আয়. ত বলিয়া! তাহার সম্মথে দাড়াইল । 
বলত | তাহার পর তাহার পর ?। 

৬ 



৪২ সৃচ্ছকটিকনাটক | 

কর্ম। পরে বিদ্ধ্যগিরির শিখর সদৃশ সেই ছুটহস্তীর উপরে আঁখাঁত 
করিয়া তাহার দন্তদ্বয়ের মধ্য হইতে জন্যাঁনীকে মুক্ত করিলীম। 

বসৎ | অভি উত্তম করিয়াছ। তাহার পর? ! 

কর্ণ। তাহার পর, আর্ধ্ে ! সাঁধু রে কর্ণপূরক ! সাধু এই বলিতে 

বলিতে তাঁবৎ উজ্জয়িনী নগরটি আসিয়া; বিষমতারে আক্রান্ত 
নেধকার ন্যাঁয়, একদিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। অনন্তর এক ব্যক্তি আপন 
অঙ্গের আভরণ সান শূন্য দেখিয়! উর্ধে দু্টিপাত ও দীর্বনিশ্বাস 
পরিভ্যাঁগ পূর্বক এই উত্তরীয় বস্ত্র টি আমার উপরে নিক্ষেপ করিলেন । 

বসং। কর্ণপুরক ! ঠুজাঁন দি কি ইহা জাতিপুম্পে বাসিত কি না? 

কর্ণ | আর্যে! আমার নাসিকারন্ধ, হস্তীর মদগন্ধে পরিপুরিত 
হওয়ায় পুম্পের গন্ধ বিশেষরূপে জানিতে পারিতেছি ন1| 

বস | উত্তরীয় বস্ত্ে কাহার নাম আছে দেখ | 
কর্ণ। এই নাম আপনিই পাঁঠ ককন। (এই বলিয়! উত্তরীয় 

বস্্স বসন্তসেনার সমীপে রাখিল ) | 

বসং | ইছ। আর্য চাঁকদত্তের | (এই বলিয়া সাদরে গ্রহণ পূর্বক 

আপনগাত্রে দিলেন )। 

চে্টী। কর্ণপূরক ! দেখ* এই বস্ত্র আর্ধ্যর গাত্রে কেমন শোঁভ। 
পণইতেছে | 

কর্ণ। ই, আর্ধ্ণার গাত্রেই শোভা পাইতভেছে। 
বসং। কর্ণপূরক ! এই তোমার পাঁরিতোধিক । (এই বলিয়। এক 

অলঙ্কার দিলেন ) 

কর্ণ। (অলঙ্কার মন্তকে ধারণ পূর্বক প্রথম করিয়া ) উত্তরীয় 

অর্দ্যার গাত্রেই এখন উত্তমরূপে শোভা পাইতে লাগিল | 

বমৎ। কর্ণপূরক ! এখন আর্ধা চাকদত্ত কোথায় !| 

কর্ণ। তিনি এই পথেই গৃহে যাইতেহছেন। 

বম | চেটি ! আইস, গৃহের উপরিভাগে শিয়া আর্ধা চাকদত্তকে দেখি | 
(এই বলিয়া সকলে প্রস্থান্ম করিল |) 

( মুদ্ছকটিকের দৃুতকর লংবাহক নাঁষক দ্বিতীয় অঙ্ক নমাঁপ্ত হুইল ] 



ততীয় অস্ক। 

অন্তর চেট প্রবেশ করিল । 

চেট। প্রভু যদি স্থুজন ও অনুগত পালক হন, তাহ! হইলে 
তিনি দরিদ্র হইলেও শোভা পাঁন। কিন্ত ভিনি পরগুভদ্বেষী ও 
কর মত্ত হইলে পরিণামে ভয়ঙ্কর ইয়া থাঁকেন। 

অপিচ। 

বলীবর্দ শস্য ভক্ষণে লোলুপ হইলে; কামুক ব্ক্তি পরকলত্রে 
অনুরক্ত হইলে, এবং মনুষ্য দৃ[তক্রীড়ায় আসক্ত হইলে; ইহাঁদিগকে 
নিবারণ করিতে পারা যাঁয় নাঁ। এবং যে দোঁষটি স্বতাঁবসিদ্ধ, তাহ" 
রগ পরিহার কর্রিতে পার! যায় না। আধা চাকদত্ত গান শুনিতে 

এখন কি গিয়ছেন। রাত্রি ছ্ই প্রহর হুইল, তথাঁপি এখনও আসি- 

তেছেন না । যাহ| হউক, বহির্ধারের নিকটস্থ গৃহে শয্ষন করি। (এই 

বলিয়া! তথায় গিয়া শয়ন করিল। অনন্তর চাঁকদত্ত ও বিদৃষক এবেশ 

করিলেন )। 

চাক। আহা! রেভিল্ ** অতি উত্তম গাঁন করিয়াছে বীণ1টি 

অনমুদ্রোৎপন্ন রত্বম্বরূপ | যে ছেতু বীণ! উৎঠিত জনের মনোঁ- 

হারিণী ও মধুর ভাঁষিণী সখী স্বরূপ | নায়ক ব। নাঁরিকা সঙ্কেত 
(নে গমন করিতে বিলম্ব করিলে, নারিক। ব। নায়কের চিত্ত বিনোদনের 

এক উত্ক্লষ্ট উপাঁয়। বিরহাতুর জনগণের ক্রিয়তম1 কামিনীর ন্যায় 
মনের স্থৈর্ধ্য সম্পা্দিনী | এবং পরস্পর অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকার, 
প্রণয় পরিবদ্ধিনী | 

বিদু। মহাশয় ! আসুন; আমরা গৃছে যাই | 

* একজন গায়কের নাম? 



৪৪  . সুচ্ছকটিকন[টক | 

চাঁক। অহ! 1 র়েভিল অতি উত্তম গাঁন করিয়াছে। 

বিদু।১দ্রীলোৌকের সংস্কৃত পাঠি অবণে এবং পুকষের অতি মৃদ্ত্বরে 

গীত শ্রবণে আমার হাঁদ্য পাইতেছে । জ্ত্রীলোকটি সংস্কত পাঁঠ করিতে 

গিরা, নীসারন্ধে, নব রজ্জু ধাঁর্রিণী এক প্রসবা গ1ভির ন্যাঁর, সেজে! 

শব্দ করিতেছে | পুকষাটও অতি স্থক্ষম স্বরে গাঁন করায় পর্যুুষিত 

পুষ্পমাল1 ধারী ও মন্ত্রজপকারী বৃদ্ধ পুরোহিতের ন্যায় সন্তোিবজনক 

হইতেছেন!। 

চাঁক| মিত্র! আজ রেভিল উত্তম গান করিয়াছে । তাহা শুনিয়া 

তুমি কি সন্তুষ্ট হও নাঁই ? | রেভিলের গান গুলি টভরব, মালব, সারঙ্দ 

গুভৃতি রাগযুক্ত; দাধুর্্য, ওজঃ, প্রসাঁদাদি গৃণাখিত, গু রত্যাদি ভাবে 

বিভুষিতঃ এবহ স্ুললিত রচনায় বিরচিত ছওয়য় অতি মনোহর | 

অতএব যে শুনিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে। গানের মাধুর্যটাদি 

বিষয়ে অধিক কি বলিব, আমার বোধ হর, যেন মধুরভাঁষিণী কোন 

কাঁমিনী অদৃশারূপ| হইয়। গাঁন করিতেছে | নতুবা গান গুলি 

কর্কশত্বর পুকষের যুখোচ্চারিত হইলে চিত্ত এত চমহ্ক্লত হইবে 

কেন? | অপিচ। কৌকিল ক রেভিলের নিবাদ, খষভ, গান্ধার) বড়়জ, 

মধ্যম, তৈবত, ও পঞ্চম, এই সপ্তত্দরের সময়ে সময়ে দীছতা ও 

হব্যতী, সেই ন্বরের সহিত জম্মীলিত মধ্যে মধ্যে উন্নত ও অনসানে 
মৃদু বীণীঁর সুমধুর ধ্বনি, এবং ইভরব, মীলব গ্রতৃতি রাগের অনুগত 

ও সময়ে সমরে ছুই বাঁর উচ্চ(রিত এবং রচনার লালিতাগুণে ভূষিত 
গানগুলি, যাহ পুর্বে শ্রবণ করিয়াছি, সেই গানের সময় অতীত 

হইলেও তাহ! যনোমধ্যে সহলগ্ন থাকায় বোধ হইতেছে যেন এখন 

অবগ করিতে করিতে যাইতেছি। 

বিদু| মিত্র ! বাঁজারের পথে কুক্ক,রের1ও সুখে নিদ্রা যাইতেছে । 

অতএব রাত্রি অধিক হইয়াছে, গুছে যাঁরা যাউক। €( অগ্রভাগে 

দেখিয়া) মিত্র! দেখ দেখ, ভগবান নিশানাথ অন্ধক।রগণের সুখে 

সঞ্চাঁরার্থ অবকাঁশ দিবার লিনিত্তই যেন গগনমণ্ডল হইতে অক্তাচলে, 
জন $ আবতাণ হুইতেছেন | 
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চাঁক। ঠিক বলিয়াছ, এই সুধাঁৎশু ভূবলমগ্ডলে তিষিরপটলের 
সঞ্চারার্থ অবকাশ প্রদান পূর্বক, জল নগ্ন বনাগজের মগ্রাবশিষ্ট দত্ত 
দ্বরের অগ্রভাগের ন্যায়, নিজ কোটিদ্বয় উন্নত করিয়। অন্ত1চলে প্রস্থান 

করিতেছেন । 

বিদু। মহ!শয় ! এই আমাদের গ্ৃহ্। বর্ধমীনক ! বদ্ধনানক ! ছার 

খুলিয়। দাও । 

চেট। আর্ধা টমত্রেয়ের স্বরপংযেগ শুনাতিছি, আর্য চাকদত্ 

আমিয়াছেন, অতএব দ্বার খুলিয়। দিই । (দ্বার খুলিয়।) আব্য ! 

প্রথম করি, আর্য উমত্রের 1 তোমাকেও প্রণাম করি | এই আসনে 
উপবিষ্ট হউন | (উভয়ে নৃতা করিয়। প্রবেশ পূর্বক বনিলেন )। 

বিদৃ। বর্দঘম(নক! পাদ প্রঞ্ষালন করিবার জন্য রদনিকাঁকে 
আহ্বান কর। 

চাক। (সদর হইয়।) নিদ্রিত জনকে .জাগরিত_ করিবার.প্রয়ৌোজন 
নাই। 

চেট | 'আর্ধা টমত্রেয় ! জামি জল চালিয়। দিই, তুনি পা পোয়াইয়। 

দাও | 
বিদু। (ক্রোধপুর্ধ্ক ) বয়দ্য ! এ বেউ| দাসীর পুত্র হইর। জল 

দিবে, আর আমি ব্রাহ্মণ হইর। প। ধোয়।ইব ? 
চাক | মৈত্রেয় ! ভুমি জল ঢাঁলিয়! দাও; বদ্ধমানক প। ধোয়া ইদ্বা 

দেউক। 

চেট । টমত্রেয় ? জল ঢালিয়! দাও | 

(বিদৃষক জল দিলঃ চেট চাকদর্তের পাদ প্রক্ষালন করিয়] সর্নিয়। দেল) 

চাক | বদ্ধমানক ! এই ব্রা্গণকেও পাদপ্রক্ষালনের জল দা৪। 

বিদ্ু। আমাকে জল দিবার প্রয়োজন কি? তাড়িত গর্দভের ন্যায় 
আমকে পুনর্ধার এখনই এই ভূমিতেই লুঠিতে হইবে ! 

চেট। আর্য মৈত্রেয় ! তুমিও ত ব্রাহ্মণ বঠ। 
বিদৃ। সকল সর্পের মধ্যে টোড় যেরূপ সর্প? সকল ক্রান্মণের শখ্যে 

আমিও মেইরপ ত্রাঙ্গণ। 
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চেট | (আর্য মৈত্রেয়! তথখ।পি তোমার পা ধোয়ইব 1 (এই 
বলিয়। পাদপ্রক্ষালন করিয়!) আর্য মৈত্রেয় ! এই সেই সুবর্ণভাপ্ত, 
দিবসে আমার, রাত্রতে তোমার | অতএব এখন তুমি গ্রহণ কর। (এই 

বলিয়া সুবর্ণভাও দিয় প্রস্থান করিল 91 

বিদু। (লইয়! ) আঃ, ইহ অদ্যাঁপি রহিয়াছে ! এই উজ্জয়িলীতে 
কি চৌঁরও নাই, যে, এই নিদ্রাবিঘাতক সুবর্ণভাঞকে অপহরণ করে? । 
বয়স্য ! এই সুবর্ণ ভাগ বান্টার ভিতরে লইয়া যাঁই ! চা 

চাঁক। না, বেশার জিনিষ বাটীর ভিতরে লইয়া যাওয়া! হইবে না। 

যে পর্যন্ত বসন্তমেনার নিকটে পাঠান না হয়, সে পধ্যন্ত তোমার 

নিকটেই থাঁকুক। (এই বলিয়| নিগ্রার অবস্থ। প্রকাশ পুর্ব্বকঃ তাহার 

নেই স্বরের দীর্ঘত। ও হ্ৃত্বত] ইত্যাদি পাঠ করিতে লাগিলেন ) 

বিদধ। আপনি কি নি্রিত হইলেন? 

চাঁক। হ1| এই নিদ্রা বোধহয় যেন ললাটদেশ হইতেই আসিয়। 
আমার নেত্রাকষণ করিতেছে এবং অনৃশ্যরূপ, অথচ চধ্চল জরার 

ন্যায় আমার বল অপহরণ করিষ] ক্রমে ক্রমে রদ্ধি পাইতেছে। 

বিদু। তবে আমিও শয়ন করি । ( এই. বলির। নৃতা করিয়] শয়ন 
করিল | অনন্তর শরর্বলক ক্ষ প্রবেশ করিল )। 

শার্ব | শক্তিবলেও শিক্ষাঁবলে বিস্তৃত স্বীর়শরীরের পরিমাণানুরূপ 
ও অনায়াসে প্রবেশধেগ্য সন্ধিচ্ছেদ করিয়া, ভূমিঘষণ জন্য পাশ্বদয়ের 

চর্ম ছিন্ন হওয়ায় জরাজাণ 9 নেম্মোক শুন্য সর্পের ন্যায় যাইতেছি। 

€ আকাশে দৃষ্টিপাত পুর্ধক আনন্দিত হুইর। ) অহ! ! এই যে ভগবান 

নিশানাথ অন্তাচলে গমন করিতেছেন । আমি পরের গৃহে দিদ কাটিতে 
অদ্বিতীয় বার হইলেও নগর রক্ষী রাঁজপুকষগণের ভয়ে ভীত হইয়া 

বহির্গত হইতে পরিতেছি ন!, কিন্ত এই রজনী নায়ক চন্দ্র অস্তাতিমুখে 
গমন করায়, বৃক্ষ, লতা জীব, জন্ত প্রভৃতি তাবৎ পদার্ঘই ঘোরতর অন্ধ- 

রে আচ্ছন্ন হইতেছে, সুতরাৎ এই রজনী স্বীর জননীর ন্যায় আমাকে 

* শার্লক নামে একজন চোর ; 
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আঁরত করিয়া রাখিতেছে। আমি এই উপবনের প্রাস্তভাগে সিঁদ 

কাটিয়া মধ্য মহলে আসিয়াছি, এখন গৃহে পিঁদ কাট! যাউক | 
লে!ক নিদ্রিত হইলেই চৌধ্যবাত্তির প্রাছুর্তীৰ হয়, এই জন্য সকলে? 

ইহাকে অতি নীচরৃত্তি বলিয়! থাকেন। বিশ্বস্ত জনগণের প্রতারণা 
ুর্বাক' পরিভব কারী | চের্্যকে ৭ বীরত্বও বলা যাঁয় না। ইত্য] দি কারণে 
চোর্ারৃতি জনসমাজে নিন্দনীয় হইলেও ইহা ব্যাঁধীনব্তি, অতএব ইসা, 
পরের উপাঁদন! নিমিত্ত অঞ্লিবন্ধন অপেক্ষায় কতক অংশে প্রির 

বলিতে হইবে | কেবল আনিই এই বৃত্তির ক ডি করিরাছি এরূপ নহে, 

1গুব পক্ষপাতি ভূপতিগণের সুপ্ত: টনিক পুরষসমূহের বধ জন্য ভ্রোণ- - 

নন্দন অশ্বথামাই এই বির আবিক্রিয়! করিয়াছেন | এখন কোন, স্থানে 

সন্ধি করা যায়?। যে স্থানে সন্ধি করিলে শব্দ হইবে না ও যেস্থান 

সন্তত সলিল সম্পর্কে সরম রহিয়াছে, এমত স্থান কোথায়? | ভিত্তির 

যে প্রদেশে দন্ধি করিলে রক্ষিগণের দৃষ্টিগে!চর হইবে নাঁ, এ তাদৃশ প্রদেশ 

কোথায়? 1 ক্গারসংষোঁগে যে গৃহের ইনক গুলি শীর্ণ ও জর! জীর্ণ হুই- 

য়াছে, এবং যথায় সন্ধি কাটিয় প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকের সন্দ্শন ন 
হয়, অথচ আপন অভিলবিত সিদ্ধ হয়ঃ এমত গ্রহ কোথায় ? (হস্ত দ্বারা 

ভিত্িম্পর্শ করি) এই স্থান পিয়ত রৌদ্র ও জলসম্পর্কে জীর্ণ ও 

লবণ সংযোগে মার শুন্য হইয়াছে, এবহ এই স্থানে রাশি রাশি ইন্দর 

মৃত্তিকা রহিয়।ছে, অতএব এই স্থানটিই সিঁদ কাঁটিবাঁর যোঁগ্য হওয়ী'য় 
আমাঁর অভীন্ট একপ্রকার সিদ্ধপ্রার হইয়খছে বলিতে হইবে । 

প্রথমতঃ এভাদৃশ স্থাঁনপ্রাপ্তিই কার্তিকেয়ৌপজী বী চেইরাচ [দিগের 
কাঁধ্য নিদ্ধির প্রধান চিহ। এখন ভুল সময়ে, কি প্রকীর সন্ধি করা 

যায়, অগ্লে ইহাই বিচার্ধ্য। এই স্থলে চৌধ্যশান্ত্র প্রণয়িত। ভগবানি, 
কার্তিকেয় চতুর্বিথ সন্ধির লক্ষণ রা করিয়াছেন। ভিত্তি পক্ক ইন্টকের 
হইলে অরকর্ষণ, অপক্ক ইস্টকের হইলে ছেদন, ও কেবল মৃন্ভিকীর হইলে 
জল জেচন করিতে হয়, এবং কা্টের হইলে কাটিতে হয় । এই ভিত্তি 
পর ই্টক নির্মিত, সুতরাং এন্ধলে ইন্টকের আঁকষণ করিতে স্ব ! 

তমগ্ো, সন্ধি ছয় একার । প্রচুল পন্মমদৃশ, শুদামশ্ডুল ভুলা গোলাকার, 
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অর্দঞ্জ|কূতি, দীর্ধিকার ন্যায় বিস্তৃতঃ 'বিবাঁহাদি মাঁদলা কর্দ সময়ে 

বিরচিত স্ন্তিক নামক দবোর সদশ, এবং সম্পর্ণ ঘটিত কলসারুতি । এই 
ছয় প্রকাঁর সন্ধির মধ্যে এক প্রকার নির্মাণ করিয়া এপ শিপ্পতনপুণ্য. 
প্রকাশ করিতে হইবে? যাহ। দেখিয়। প্রাতঃকলে পুরবাসিণণ বিস্ময়া- 

পন্ন হয়। পকুইন্টক নির্মিত এই ভিন্ভিতে পুর্ণকুস্তাকতি সন্ধি কাঁটি- 
লেই ভাঁল হয়! অতএব পুর্ণনুস্তারুতি সন্ধিই করা যাউক | আমি 

ক্ষারন:যেঁগে জর্জরিত ও উন্নতাঁনত ভিত্তি সকলে রাত্রিকালে যথাঁয় 

যে প্রঙ্ষীর সন্ধি করিয়। থাকি, পরদিনে তন্দর্শনে প্রতিবাসিগণ চেখর 
বলিয়া আমার নিন্দ। ও এতৎ, কর্মে বিলক্ষণ দক্ষ বলিয়। প্রশংস৪ 
করিয়া থাকে | বরদারী কুমার কার্তিকেয়ের চরণ কমলে নমস্কার | কনক- 
শক্তি ব্রঙ্ধপাদেব দেবররতের পাদ পদ্মে ননস্কার । ভাস্করনন্দীর পদার- 
বিন্দে প্রণাম | এবহ ভগবান, কাঁন্তিকেরের শিষ্য সেই ঘেগ!গর্ধ্যের 
চরণ পৃঙ্কজে প্রণাম, ধাহার আদিই প্রথম শিষ্য | তিনি আদার ভক্তি 
দেখিয়! সন্ভষ্টচিত্ত হুইয়। এক এ্রকাঁর ঁধধ প্রনান করিরাতছন, যাহা অঙ্গে 
মর্দন করিলে রক্ষিপুকষেরা আমীকে দেখিতে পায় না) এব আস্ষের 
আঘ(তেও কিছুমাত্র ক্লেশ হর নাঁ (এই বলিয়। সেই ওযধ অঙ্গে মাথিজে 

লাগিল) হায়? কি কই! পরিমাণ স্ত্রটি আনিতে ৰিন্মত হুইরাছি! 

(ক্ষণক।ল চিন্তা পূর্বক ম্মরণ ॥ করি ) এই লক্ষেসক্লীত টিই পরিমাণ 
ত্র হইবে | যজ্ঞে।পবীত ত্রান্ষণের, বিশেষতঃ জান্মৎ সতৃশ ব্যক্তির 
পরম উপকারী ভ্রব্য | যে হেতু, এতন্ার! সন্ধি করিবার: স্থাঁন মবপিয় 
লওয়। যাঁয়। এতম্বার অঙ্গে পরিধৃত অলঙ্ক!র খুলিয়া লওয়। যাঁয়। 
এতদ্্ার! দৃঢ়তর নদ্ধ কপাটের খিল খুলিতে পারা যায়| এবহ 
কীট বর্পাদি দংশন করিলে এতদ্দ রা তাগ!1 বান্ক। যায়| এখন এই 
যজ্ছোপবীত দ্বারাই সান মাপিয়। কর্ম আরভ্ত করি | (ত।হাই করিয়| 
কতক সন্ধি কাটিয়! দর্শন পূর্বক) সন্ধি প্রায় শেষ হইল, আর একখান 
ইব্টক টানণিলেই হর | হায় কিকক্ট!সর্পে দংশন করিল! (যজ্ছোপ- 
বীতদ্বার। অঙ্গুলী বান্ধিরাষের সর্ধাঁর প্রকাশ করির।) এখন গিকিছু- 
সাদ্ধারী সুস্থ হইলাম ( পুনর্ঝার সন্ধিকাঁটিয়' দেখিয়। ) এই গে প্রদীপ 
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জ্বলিতভেছে। সুবর্ণ সদৃশ পিজলবর্ণ প্রদীপ শিখা সন্ধির ভিতর দিয়! 

বাহিরে আঙিয়া ভূতলে পতিত ও তমঃপটলে বেক্টিত হইয়া কৃষ্ণ” 

বর্ণ কটি প্রস্তরে অর্পিত সবর্ণরেখীর ন্যায় শোভা পাইভেছে | 
( পুনর্ববার কর্ম করিয়া ) সন্ধি ত নিঃশেষে কাঁট! হুইল, এখন ভিতরে 

প্রবেশ করি । অথবা হটাৎ প্রবেশ করা উচিত হয় না, অগ্রে কত্রিম 

পুঁকব প্রবেশ করণই | ( তাহাই করিয়া!) অয়ে ! ভিতরে কেছই নাঁই। 
কার্তিকেয়কে নমস্কার । (তাহার পর গৃহের ভিতরে গ্রবেশ পুর্ব্বক 

দেখিয়। ) এই থে ভ্ুইজন পুকষ শয়ন ভরিয়া রহিয়াছে! যাঁছ1 হউক, 

আপন রক্ষার্থে অগ্রে দ্বার খুলিয়া! রাখি । একি ! গৃছটি জীর্ণ হওয়ায় 
কপাট যে শব্দকরিতে লাগিল ! অগ্রেজলের অন্বেষণ করি | এখানে 

জল কোঁথাঁর পাঁইব? ।॥ (ইতস্ততঃ দৃ্টিপাতানন্তর জল গ্রৃহণপূর্বরক 
কপাটের উপরিভাগে প্রক্ষেপ করিতে করিতেই শঙ্কিত হুইয়। ) এই 

জল ভূমিতে পতিত হুইলেই শব্দ হুইবে, অতএৰ এই কর! যাঁউক | 
(এই ভাবিয়। প্রক্ষিপ্তজলের নিপ্মভাগে পৃষ্ঠ পাঁতিয়া! জল গ্রহণাঁনস্তর 
কপাট খুলিয়া) ইহার? ছলপুর্ব্ক নিদ্রিত অথব। পরমার্থতঃ নিদ্রিত 

হুইয়। রহিয়ছে; অগ্রে পরীক্ষ। করিয়া দেখ] যাঁউক। (এই বলিয়] 
ভয় প্রদর্শন পূর্বক পরীক্ষা করিয়া!) অরে! ইহারা যথার্থই নির্দ্রিত 

হুইয়াছে। যেহেতু ইহাদের নিশ্বাস বাঝু নাসারন্ধ হইতে নিঃশ নিঃশক্কে ও 
দীর্ঘাকারে _বহির্গত হ হইতেছে । ৭ ইহারা মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন, দেখিতেছে | 

ইহাদের নেত্র সকল মুদ্রিত ও অভ্যন্তরে স্থিরীভূত হইয়া বলহিয়াছে। 

এবহ ইহাদের হল্ত পদাদির সন্ধিস্থল শিথিল ও শরীর শয্যার সমান বিস্তৃত 
শা এ পপর পপ পপ পা তঞ  পাজপা 

ছইয়। রহিয়াছে যদ্দি ইহারা ছলপুর্ব্ক নিদ্রিত হইত, তাহা হইলে 

নেত্রে পতিত সম্মুখস্থিত দীপশিশ্য [র প্রভা! কখনই. জন্য করিতে পাঁরিত 

না। (চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক ) এই যে পাখোঁরজ ! এই যেবাণ।! 
এই যে বংশী ! এই পুস্তক ! তবে কি ই! যাঁত্রাকরের গুহ? ॥ অথবা! 

আমি বাঁটী বড় দেখিয়াই প্রবেশ করিয়াছি, গৃহস্বামী কি যথার্থই 
দরিজ্র ? কিংবা রাঁজভয়ে অথবা চেধরভয়ে দ্রব্য সকল ভুমিতে 
পুতিয়া রাখিয়াছে ? | যদি পুতিয় রাথিয় থাকে, তবে আমি শর্বিলক, 

৭ ৰ 
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আমার নিকটে দ্রব্য সকল কি ভূমিতে থাঁকিভে পারে? কখনই না) 

যাহ! হউক অগ্রে বীজ প্রক্ষেপ করি । (তাহা করিয়া) কৈ প্রক্ষিণ 
বীজ ত বিস্তৃত হইল না। তবে জাঁনিলাশ এই ব্যক্তি যথার্থই দরিদ্র। 

যাঁছ! হুউক ফিরিয়। যাই | | 
বিছু! (স্বপ্ন দেখিতে লাগিল) ভে1বয়স্য ! ভো বরম্য ! যেন 

পিঁধ দেখিতেছি, গৃহে যেন চোঁর প্রবেশ করিয়াছে । এখন তৃমি এই 

সুবর্ণভাঁগু রক্ষীকর ! 
শর্বি | এই ব্যক্তি আমাকে গৃছে প্রবেশ করিতে দেখিয়1 ও দরিক্র 

বলিয়া! কি উপহাঁন করিতেছে? ইহাকে কি মারি? কিংবা ল্ঘুচিত্ত 

বলিয়! স্বপ্নই দেখিতেছে? (দেখিয়া ) এই যে জর্জর স্নাঁনশাটীবদ্ধ 

ও দীপ প্রভায় উজ্জ্বল যথণর্থ ই স্বর্ণালঙ্কার ! যাঁছ! স্ৃউক গ্রহণ করি | 
অথবা আমার ন্যায় দরিদ্র ও সৎকুল অন্তত ভদ্র ব্যক্তিকে ক্রেশ দেওয়া 

উচিত হয় ন1, আমি কিরিয়। যাই | 
বিদ্ু। ভে বয়স্য ! যদি ইহা! ন! লও, তবে তোমাকে গোঁ এবং 

ব্রাক্মোণের দিব্য | 

শর্বি। এইদিব্য অপরিহার্ঘ্য, সুতরাং লইতেই হুইল | অথবা! 
এখন লয়! হইবে না, প্রদীপ জ্বলিতেছে। আমি প্রদীপ নির্বাণ করি- 

বার জন্য ভক্্রপীঠনামক আগ্নেয় পতঙ্গ আনিয়াছি, এবং তা: ছড়ি- 

বাঁর এই সময় । এই থে ছণড়িবামাত্র প্তন্গ দীপশিখীর উপ্পরি ভাগে 

মগডলাকীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পক্ষছয়ের বাযুদ্বার! প্রদীপ নির্বাণ 

করিল! | এখন আনি প্রদীপ নির্ধাণ করিয়া এই স্থণনে অন্ধকার করি- 
লাম। অথবা কেবল এই স্থানেই অন্ধকার করিলাম এরূপ নহে, 
আমি চতুর্বেদজ্ঞ ও অশুদ্রপ্রতি্রাহী ব্রাক্ষণের পুত্র হইয়া বেশ্য। | মদনি- 
কার নিশিতত চৌর্ধ্যাদিরূপ নিন্দিত, কর্ম করিয়। অপন ব্রীক্ষণ কুলেও 

অন্ধকার করিলাম | যাহা হউক এখন ব্রা্গণ বিদূষকের প্রার্থনা রঙ্গ! 
কর! কর্তব্য। (এই বলিয়। হস্ত প্রসারণ পূর্বক লইবার উদ্যে'গ করিল) 

বিদু। ভোবয়স্য ! তোমার অগ্রহস্ত অত্যন্ত শীতল | 
শর্বি। অসছ্ো! সলিল সম্পর্কে আমার অগ্রহজ্ত যথার্থই শীতল 
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হইয়াছে । আচ্ছা, কক্ষের ভিতরে হস্ত রাঁথিয়! উষ্ণ করি। (এই বলিয়। 
নৃত্য করিতে করিতে অগ্র হস্ত উষ্ণ করির! নুবর্ণভাও গ্রহণ করিল ) | 

বিদু। বয়স্য ! লইলে ত? 

শর্ষি | ব্রাহ্মণের প্রার্থনা! অনতিক্রমণীয়, সুতরাং লইলাম । 
বিদু। বণিকজন পণ্য্রব্য বিক্রীত হুইলে যেমন নিঃশঙ্কে নিদ্রা 

যায়, সেইরূপ আমিও এখন সুখে নিদ্রা যাঁই। 
শর্ধি | এখন তুমি একশত বহসর বাপিয়া সুখে নিদ্রা যাঁও | ছয়! 

কি কষ্ট ! আমি ব্রক্ষণকুলে জন্মগ্রছণ করিয়! এক বেশ্যা মদনিকার 

নিমিত্ত ব্রাক্গণকুল নরকে পাঁতিত করিলাম ! অথবা আত্মাকেই পাঁপ- 

পঙ্কে নিক্ষিপ্ত করিলাম | হাঁয় ! দরিস্রতারকি মোহিনী শক্তি ! হিতাঁহিত . 
বিবেকশাঁলী ব্যক্তিও দরিদ্রতাঁয় আক্রান্ত হুইলে নিন্দনীয় কর্ম জাঁনিয়1ও : 
তদনুষ্ঠানেই রৰৃত্ত হুইয়ঃ খাকে। কি আম্চধ্য ! আমি এই চৌর্য্যবতি 
সাধুবিগর্থিত বলিয়। নিন্দাগ করিতেছি এবং তাহাতেই আবার প্ররৃত্তও 

হইয়াছি 1 যাহা হউক) এখন মদনিকার সন্তোষার্থে বসন্তসেনার গৃছে 

যাই । ( পরিভ্রমণপূর্বক শুনিয়া ) অহো1! যেন পায়ের শব্দ শুনিতেছি, 

তবে কি রক্ষিপুকষের! আনমিতেছে? যাহা! হউক, স্তস্তের ন্যায় স্থির 

হইয়। থাঁকি / অথব1, আমি শর্বিলক, আমার কাছে আবার রক্ষিপুকষ ! 

অমি বিডালের ন্যায় নিঃশব্দে গমন, করিতে পারি |. মৃগের ন্যায় 
দ্রুতবেগে দোঁড়া ইতে ? পাঁরি। শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সহসা ্রাহ্যবস্ত ধরিতে 

9 খণ্ড খণ্ড করিতে পারি । কুদ্ধ,রের ন্যার নিদ্রিত ও জাগর্িত ব্যক্তির 

বল পরীক্ষা করিতে পারি। সপের ন্যায় বক্ষঃক্ছলেও. গমূন করিতে 

গারি। এবৎ আমি নানাবিধ রূপ ধারণে ও বিবিধবেশ, বিন? সে 

এক্দ্রজালিকের সদৃশ; সর্ধদেশীয় ভাঁষাঁর উচ্চারণে দক্ষ; এবং ক্ছলপথে 

ঘোটকের, ও জলপথে নে$কার তুল্য ।(রদনিক! প্রবেশ করিয়া) হা! ধিক 1 
হা! ধিক ! বাহিরের গৃহে বদ্ধমানক শয়ন করিয়াছিল 'তাহাকেও দেখিতে 

পাইতেছি না, যাহা হে|ক, অগ্রে মৈত্রেয়কে ডাঁকি( এই বলিয়া! ইতস্তত 

ভ্রমণ করিতে লাগিল )। 

শর্কি | ( রদনিকাকে প্রহার করিতে উদ্যত, হইয়! দেখিয়! ) এ যে 

টি ০০০০ 



৫হ. যৃচ্ছকটিকনাটক ] 

জ্রীলোঁক ! তবে আমি বাহিয়ে যাই ( এই বলিয়া বহির্গত হুইল)? 
রদ। (সভয়ে ভিতরে গিয়া) হা খিক! ছা খিক! আমাদের 

গুহ ঁ ধ কাটিয়া চোর পলাইতেছে! এখন মভ্রেয়ের নিকটে 

নিয় তাহাকে উষ্ঠাই (এই বলিয়া বিদুষকের নিকটে গিয়। ) আর্য 
উমত্রেয় ! আর্ধ্য টমত্রেয় ! উঠ উঠ; আমাদের গৃ্থে সিঁধ কাঁটিয়। চোঁর 
পলাইতেছে | 

বিছ। ( উঠির1) আঃ! দাঁলীর বেটি ! কি বলিতেছ্ছিস্. চোর কাটিয়। 

'সিধ পলাইতেছে? 
রদ| পরিহাঁীসে কাঁজ নাই | তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? 1 

বিদূ। (সন্ধি দেখিয়া!) আঃ ! কি বলিতেছিস,, সিঁধ কি ! এ যেন 

দ্বিতীয় দ্বার কাঁটিয়াছে। ভে বয়স্য চাকদত্ত ক তু উঠ আমাদের 

গৃঙে মিধ দিয়। চোর পলাইতেছে | 

চাক। আচ্ছা গে! আচ্ছা, আর পরিহাসে কাজ ন'ই। 
বিদ্বু| পরিহাস নয়, একবার আমিয়। দেখুন | 

চাঁক । কোঁথার ? 

বিদু। এই যে। 

চাক | (তথায় গিয়া দেখিয়1)| অহ! সন্ধিটি দেখিবার যেগ্য 
বটে। সন্ধির উপরিভাঁগ € অধোঁভীগ হইতে ই্টক সকল আর্ুম্ট হই- 
ঘাছে সন্ধির উপরিভাগ অন্প বিস্তৃত, কিন্ত মধ্যভাগ অধিক বিস্তৃত | 

আনি দরদ হইয়া এতাদৃশ রৃছ বাটীতে বাঁন করিবার অযোগ্য এই 

নিমিত্তই এবং অযোগ্য ব্যক্তির সম্পর্কে নাঁন! প্রকার আপদ. ঘটিবে 

এই ভয় বশতই যেন এই গছের হৃদয় বিদীর্ণ হুইয়াঞ্ছে? | কি আশ্চধ্য ! 

এই সন্ধি কর্তনেও অদ্ধিনির্ীতাঁর কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। 

বিদ্ু। মহাশয় ! বোঁধ হয় আগন্ভক ব্যক্তি অথব1 সস্ধিকর্তনশিক্ষার্থী 
ব্যক্তিই এই সন্ধি কাঁটিয়াছে, তাহা ন! হইলে, আমরা ধনহীন; ইস্। 
এই উজ্জয্িনীর মধ্যে কোম্ব্যক্তি না জানে? 

চাঁক | বোঁধ হুয় বিদেশীয় ব্যক্তিই সন্ধি কাটিয়াছে, আমি দরিদ, 

স্ুতরাঁৎ নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছি ইহ! সে জনিত না| সেই ব্যক্তি, 
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মদীয়ভবনের আয়তন অতি বিস্তৃত দেখিয়া অপরিমিত ধন প্রী্ডির 

আশয়ে সাতিশয় পরিশ্রমে সন্ধি কাটিয়া পরিশেষে পরিশ্রীন্ত ও ভগ নিরাশ 
নিসা "সরা পা অপ রেপ আপস্প পচ রহাউ সরস সস পল 

শশা জা শি ছাপার 
নি হও এরর জা ক ৩৮০৫ ৪ শশা | শর শা আস ইউসি 

ব্যবসারীর গৃহে পরবে বশ করিয়া কিছুই পাইলাম না বৌথ হয় এই কথাই 
বলিবে | 

স্তবিছু। মহাশয় ! চোর বিমুখ হইয়! গিয়াছে বলিয়া! এত হুঃখিত 

হইতেছেন কেন? দে মনে করিয়াছিল, এইবাঁটি অতির্হত ইহাতে 
প্ররুশ করিলে অপরিমিত সুবর্ণভাঁগু বা রেধপ্যভ1গু পাইব | (এই বলি- 
যাই ম্মরণ পুর্বক বিষ মনে চিন্তা করিতে করিতে ) কৈ সেই সুবর্ণ ভীগু 
কোথায় ? (অনেকক্ষণ চিন্তা করিরা প্রকাশ পুর্ধক ) মহাশয় ! 

আপনি সর্বদাই বলিয়া থাকেন, মৈত্রেয় মূর্খ মত্রেয় অনভিজ্ঞ | 
কিন্ত আমি সেই সুবর্ণ ভাগড আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়! বুদ্ধিমানের 

কর্ম করিয়াছি । তাহ না করিলে এই দাসীর পুত্র পণপিষ্ঠ চোর এখনই 
চুরি করিয়! লইত। 

চাক | ওগো! আর পরিহাসে কাজ নাই। 

বিদু। যদিও আমি মূর্খ, তথাপি কি পরিহাসের দেশ কাঁল বুঝিতে ই পল 08038 প88 

চাক | কোন্ সময়ে দিয়ছি? 

বিদুং যখন আমি বলিয়াছিলাম আপনকাঁর অগ্র হস্ত অত্যন্ত 

শীতল । 

চাক | কখনও ইহা হইলেও হইতে পরে । (ক্ষণকাল ভাবিয়া 

সানন্দে ) বরলা ! তোমাকে একটা প্রিয় কথা বলিব | 

বিদ্বু। সুবর্ণভাগড কি অপহৃত হয় নাই ? 

চাঁক। অপহ্ছত হইয়াছে। 
বিদ্ধ তবে প্রিয় কথ! কি? 

চাক | যে হেতু চোর কতার্থ হইয়। গিয়াছে । 
বিদু। মেবযেগচ্ছিত বস্ত। 
চক | লে গচ্ছিত বস্ত ! ( এই বলিয়! ঘুচ্ছিতি হইলেন ) 



৪... মচ্ছকটিকন।টক । 

বিদু। সুস্থ হুউন | গচ্ছিত বস্তু ছইলেও যখন চোরে লইয়াছে 
ভখন মূঙ্ছিভ হ্বাঁর প্রয়োজন কি? 

চাঁক | (লুস্থ হুইয়1) বয়স্য ! বসম্তসেনার বস্ত চোরে লইয়াছে ইহা! 
যথার্থ বলিলেও কেহই বিশ্বাস করিবে নাঃ অথচ সকলে আমাকে নীচ 

ব্যক্তির ন্যার তুচ্ছ বোধ করিবে | যে হেতু দরিদূতায় কোন গুণ নাই 

অথচ নানাপ্রকাঁর শঙ্কার আম্পদ | স্থায় কি কউ 1 যদি নিষ্ঠ,র কৃতান্ত 

আমার অর্থ লইতে ইচ্ছাই করিয়াছিল, লউক, তাহাতে কিছুনা 
হ্ঃ ইঘিত হুইনাই, কিন্ত আমার অমূল্যধন চরিত্রকে দুষিত করিলু কেন? 

বিদ্বু/। আপনি এত ভর করিতেছেন কেন? কে দিরাছে? কে 

লইয়াঁছে? কোন ব্যক্তিই বাঁ সাক্ষী আছে? এই কথ! বলিয়। আমি 

অপলাপ করিব | 

চাক । তবে কি আঁমি মিথ্যা! বলিব? গচ্ছিত বস্তর পরিশোধার্থে 

ধনিগণের দ্বারে দ্বারে বরৎ ভিক্ষা করিব, তথাপি অমূল্য চারিত্রনাশিনী 

মিথ্যা বানী কখনই বলি বলিব না। 

রদ। যাহা! হউক, আমি আধা পৃতাঁর (চাকদত্তের বধূ) নিকটে 

গিয়া সমুদাঁয় কথ! বলি | ( এই বলিয়! বহিগত হইল ) 
(চাঁকদত্তের বধু চেঁটীর সহিত প্রবেশ করিয়া!) চেটি ! আর্ধপুত্র 

ও ৈত্রেয় উভয় অক্ষতশরীরে আছেন ইহ1 সত্য বলিতেছ ?। 

চেটী | আঁ্যে ! সত্যই বলিতেছি, কিন্ত সেই যে বেশ্যার অলঙ্কাঁর 

ছিল; কেবল তাহাই অপহৃত হইয়াছে. | (ইহা! শুনিয়। বপ মূস্ছিত। 
হইলেন ) | 

চেটা। আর্য? সুস্থা হউন | 

বধূ । (সুস্থ হুইয়া ) চেটি ! তবে আঁর্ধপুত্র অক্ষতশরীরে আছেন 
ইহা কিরূপে বলিলে? তীহাঁর শরীর ক্ষত হয় দেও স্বীকার্যয, তথাপি 

ভাঁছীর চরিত্রের প্রতি দোষারোপ হইবে ইহ? নিতান্তই অসহ্য | 
এখনই এই উজ্জয়িনীর লোকেরা ইহাই মনে করিবে যে দরিদ্রত1 

বশতঃ আর্যযপ্ুত্রই এতাদৃশ অনৎকার্ধয করিয়াছেন। ( উর্ধে দৃ্টিপঁত 
পূর্বক দীর্ঘনিশ্বীন পরিত্যাঁপ করিয়া) হা বিধাঁতঃ! দরিদ্রপুকষের 
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ভাগ্য পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যাঁয় চঞ্চল, তুমি তাহা লইরাঁও 
ক্রীড়া করিতে লাগিলে?। আমার মাতৃণৃহলন্ধ একছড়া রত্বীবলী 
আঁছে। ইহ! দিলেও বোধ হুর আশর্ধপুত্র বদান্যতা নিবন্ধন আভি- 

মাঁনিতা বশতঃ লইবেন না। চেটি! আঁধ্য টত্রেরকে একবার 
ভাঁকিয়। আন! 

চেটি। যে আজ্ঞা | (এই বলিয়া বিদৃষকের নিকটে গিয়া) 
আর্য মৈত্রেয় 1? আর্ধযা ডাঁকিতেছেন। 

বিদৃ। তিনি কোথায় ? 

চেটী। এই রহিয়াছেন, তুমি নিকটে যাও । 
বধু। আর্ধা! প্রণাঁম। আঁমাঁর নিকটে আনুন, | 

বিদূ| আরে ! নিকটে আসিয়াছি। 

বধূ। আর্য ! ইস্থা গ্রহণ ককন | 

বিদূ] কিএ?। 
বধূ। আমি রতুষষ্তী নামক ব্রত করিয়াছিল: তাহাতে বিভবান্ু- 

এপ স্পা রজত চা 

সারে ত্রাক্ষণকে কিছু দাঁন করিতে হয়, কিন্তু এপর্য্য্ত কাঁহকেও 

কিছু দিই নাই । এজন্য এই রত্ৰাবলী দিতেছি, আপনি গ্রহণ কন | 
বিদু। (লইয়!) আ'পনকাঁর মঙ্গল হউক, আমি গিয়া শ্রিয়বয়স্যের 

নিকটে বলিব । 

বধু। আমাকে আর লজ্জা দিবেন না| (এই বলিয়। বহির্গত 

হইলেন )। 

বিদু। (বিল্ময়াঁপন্ন হইয়1) অহ! ! ই'ছাঁর কি সদাশয়ত। ! 
চাঁক | মত্রের় এখনও আসিলেন না, এত বিলম্ব কেন? লজ্জাঁভয়ে 

আশত্বহত্যা করিবেন ন। ত ! মৈত্রেয় ! মৈত্েয় !| 

বিদু । (নিকটে গিয়া) আমি আলিয়াছি। ইসা! গ্রহ্ছণ ককন | 
( এই বলিয়া রত্বাবলী দেখাইল ) 

চাঁক| একি? 

বিদ। উপযুক্ত দাঁরপরিগ্রহের এই ফল। 

চাঁক| ব্রান্ধণী কি অনুগ্রহ কারয়াছেন? 3 হ্থায়! কি কষ্ট! আমি 
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! এতদিনে দরিদ, হইলাম, (যে পুকষ দৌর্ভাগ্যবশতঃ আঁপনধন হারা 
' ইয়া আ্্ীর দত্ত ধনে প্রতিপালিত ও বিপদ. হইতে মুক্ত হয় সেই 
' পুকষই যথার্থ স্ত্রী, আর যে স্ত্রী স্বামীর এতাদৃশ ছুঃসময়ে অকাতরে 
। ধনদাঁন করে সেই স্ত্রীই যথার্থ পুকয 1 অথব1 আমি দরিদ নহি, 

যে হেতু আমার পতধী এন্ব্ধযশালিনী, তুমি অমছ্ঃখলুখ মিত্র ! 

রা 
এই রাবী লইয়া বসন্তনেনর নিকটে যাঁও, এবং ভীঙ্থাকে এই 
বলিবে, যে আঁপনকার সেই ন্দর্ণালঙ্কার আত্মীয়বুদ্ধিতে দ্যতক্রীাঁয় 
হারাইয়াছি, তৎপরিবর্তে এই রত্বীবলী গ্রহণ ককন | টা 
কিছু | মহাশয় ! যাহ! আমর! বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক দিয়া খাই 

নাই, অঙ্গে ধারণ করিনাই, ও যাহার মূল্য অতি অল্প, এবং যথার্থই 

চোঁরে লইয়া গিযাছে, তাঁহার পরিবর্তে চারিসমুদ্রের সারভূত এই রত্থা- 
বলী দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় ন1। 

চাঁক। ও কথা। বলিও না, বসন্তমেন। আমার প্রতি যে এক বিশ্বাস 

করিয়ই স্বর্ণালঙ্কার গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, আমি অহসারের সারধ্র্ম 

সেই বিশ্বাসের মূল্যস্বরূপ এই রত্বীবলী দিতেছি । অতএব বয়স্য ! তুমি 

আমার গীত্রম্পর্শপুর্ব্বক শপথ করিয়া বল, যে ইহা ভীহাঁকে গ্রহণ ন। 

করাইয়! আিব ন|| বর্ধমাঁনক ! তুমি এই সকল ইন্টক লইয়! সন্ধি- 

স্থান শীত বদ্ধ কর, কারণ সন্ধিস্থান খোলা থাকিলে লোঁক নিন্দা 
পা এ পি ০০ গত ৮, এর পর ৮ টপ ০৭৪ এ সস 

প্রভৃতি নানা বিপদ্র ঘটিবার রম্ভাবনা। মিত্র মৈত্রেয় ! বসন্তসেনার 
নিকটে বাহাতে কপথতা প্রকাশ নাপায় এরূপ কথ। বলিবে। 

বিদু। মহাশয় ! দরিদ্র ব্যক্তি কি কখন বদান্যত। প্রকাঁশ করিতে 
পারে ?1 

৭. চাঁক। মিত্র! আঁমি দরিদ্র নহি, যে হেতু আমার পক্ী এয 
শালিনী (ইত্যাদি পুনর্ধার পাঠ করিলেন )। রর তুমি বসস্তসেনার 
বাটী যাও, আমিও প্রাতঃকৃত্য সম।পন করিয়া সন্ধাঁদি করি। (এই 
বলিয়া সকলেই প্রস্থান করিল। সন্ধিচ্ছেদনাঁমক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত )। 



চতুর্থ অঙ্ক । 

(তার পর চেটীর প্রবেশ )1 

চেচী। আর্ধা। বসন্তসেনাঁর নিকটে যাইতে মাঁভা আমার প্রতি 

আদেশ করিয়াছেন, এখন ছার নিকটে য্ই | এই যে আর্ধ্যা অভি- 

নিবেশপুর্বক চিত্র পটে দ্্টিপাঁত করিয়া মদনিকাঁর সন্থিত কথ! 

কহিতেছেন। যা! হউক উঠার নিকটে যাই | (এই বলিয়া ইতস্ততঃ 

ভ্রমণ করিতে লাগিল | (তাঁহার পর মদনিকাঁর সছিত চিত্রপট লইয়া 
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- সহ | মদনিকে ! এই চিত্র টি কি আর্ধা চাকদত্তের সদৃশ হইয়াছে? । 

মদ। ই1 সদৃশই হইয়াছে? । 

বমং | তুমি কিরূপে জাঁনিলে ? | 

মদ। যে হেতু ইহাতে আঁপনকার দৃ্টি সন্েছে পতিত হুইয়াছে। 

বসৎ। মদনিকে! তুমি বেশ্যাপলীতে বাঁস নিবদ্ধন চাঁটুকারিতা 

বশতই কি এরূপ বলিতেছ ? 

মদ | আর্ে ! যে বাক্তি বেশ্যাপলীতে বাঁস করে সেই কি মিথ্যা! 

চাকার হয় ?1 
বস | মদনিকে ! বেশ্যার] নানাপুকষ সংসর্গে অলীক চাঁটুক'র 

হইয়া! থাকে । . 

 অদ। আর্ে ! আপনকাঁর মল ও নয়নযুগল যখন চিত্রপটে এরূপ লগ্ন 

হইয়াছে, তখন সদৃশ হইয়াছে কি ন1? ইহ! কেন জিজ্ঞাঁনী করিতেছেন? 

বমহ। মদনিকে! সখীজনের নিকটে পাছে উপহাসাস্পদ হই 

এজন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি | 
মদ | আধর্ধ্যে ও কথ। বলিবেন নব, অবলাঁজাঁতি সখীজনের “চিত্তান্" 

বর্তিনী হইয়। থাকে। ১, 
৮ 



৫৮ সৃচ্ছকটিকনাটক | 

গ্রথমচে্টী | (নিকটে গিয়।) আর্যে ! মাতা আদেশ করিতেছেন 

চতুর্দিকে বস্ত্রারত কর্ণীরথঞ্চ খিডুকীদ্বারে সজ্জিত হুইয়! রহিয়াছে 

তথায় গিয়া] আরোহণ কর | 

বসৎ | চেটি ! আঁর্ধা চাঁকদত্ত কি আঁমাঁকে লইয়] যাঁইবেন ? | 
চেটা। আর্দ্যে! যিনি কণীরথ ও দশহাজার মোহর মূলোর অলঙ্কার 

পঠাইয়াছেন। 

বসং। কোন্ ব্যক্তি সে? 
চে্টা। সেই রাঁজাঁর শ্যালক সংম্ছণনক | 
বমং | (ক্রোধ পূর্বক) দূর হও, ৪কথ1 আর পুনর্ধার বলিও ন1) 

, চেটী | আর্য । প্রসন্ন! হউন প্রসন্ন হউন, আমি মাঁতীর আদেশেই 

গকথ' বলিরাছি। 
ব্সু। গাঁদেশের এতিই আমাৰ কে।প ছইয়ংছে, তোমার প্রতি 

নাচছে | 
চেটী 1 ভবে মাভীকে কি বলিব "| 
বসহ | তুমি মাতাঁকে এই কথ বলিবে, যদি আমার জীবনই উহার 

প্রির হয় তাহ! হইলে পুনর্ধর যেন এরূপ আদেশ ন) করেন 
চেটা | আপনকাঁর যাহ! অভিকচি হয় | (এই বলিয়া বহির্গত হুইল) | 

শর্ব্বিলক | (প্রবেশ করিয়! ) চেধর্যাঁদি দ্বারা রাত্রির নিন্দ! জন্মা- 

ইয়া, ও নিদ! জয় করিম! এবং রক্ষিগণকে বঞ্চিত করিয়া লুর্ধযোদয়ে 
'চক্্রমা যেদপ নিশাত হন, আমিও সেইরূপ দিবসে নিশ্রতাঁপ হুইয়াছি | 
অপিচ| যে ব্যক্তি জ্কতগননে মাইতে খাইতে আমর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করে, কিংব1 যে ব্যক্তি তবরিতগতি হইয়। আমার (িকটে আইসে, আধু- 
বিগার্ছিত চৌধর্্যাদিকর্ষেরঅনুষ্ঠীনে দূমিত ও নিয়ত শঙ্কিত আমার অন্তঃ- 
করণ তাঁহাদের দৃষ্টিপাঁতের ও মমীপাগমনের কারণ জানিতে বাগ্র 

হুইয়। উদটে| যে. হেতু মনু ব্যর!ন্বীর স্বীয় দোঁষেই স্ব ভাবত: ভীত হইর। 
থীকে। আমি মদনিকাঁর নিমিত্ত সাহসের কর্ম করিয়াছি | আমি চৌর্যয- 



চতুর্থ ব্অঙ্গ | ৫৯ 

রত্বির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইরণ+ গৃহ্ৰীমী স্বীয় পরিজনের স্থিত কথোপ- 
কথন করিতেছে, জাঁনিয়াও উপেক্ষা! করিয়। স্বীয়্ত্তির সম্পাদনে যত 

করিয়াছি | কৌঁথণও বা গৃহটি আ্রীলোক পুর্ণ দেখিয়1 পরিত্যাগ করিয়াছি! 

কোথাও বা! রক্ষিগণ নিকটে আসিতেছে দেখিয়া গৃহস্তস্ভতের ন্যায় 

নিষ্পন্দে দণ্ডায়মান হইয়। আত্মরক্ষ1 করিয়াছি | এই রূপ শাঁনা একার 

উপায়দ্ববারা নির্ভয়ে দিবসবোঁথে রখত্রিকাল যাঁপন করিয়াছি । (এই 
বলিয়। ইতস্ততঃ জমণ করিতে লাশিল )। 

বসহ | মদ্রনিকে ! এই চিত্রপট আমার শয্যায় রাখিয়। তালরন্ত 

লইয়া শীত্র আইল । 
মদ | যে আজ্ঞা) (এই বলিগ্ন চিত্রপট লইয়। বহ্ির্গত হুইল )। 
শর্বি! এই ত বসন্যসেনধ্র বাঁটী, এখন প্রবেশ করি । €পপ্রবেশ 

করিয়। ) কোথায় মদনিকার সাক্ষাৎ পাইব? । 

( তাঙ্কার পর তাঁলরন্ত লইয়! মদনিকা 'প্রবেশ করিল )। 
শর্ব্ি | (দেখিয়।) অয়ে! এই যেমদনিকখ । অসামান্য রূরপলবণ্/ : 

শুণে পুকষের অন্ত:ঃকরণে কামরসবদ্ধিনী এই মদনিকা মৃত্ভিমতী রতির 

নায় শোভা! পাইতেছে 1 এব কাঁমানলে প্রজবলিত আমার হৃদয়কে 

যেন চন্দনরসে অভিনিক্ত করিতেছে | মদনিকে 

মদ। ( দেখিয়! ) অয়ে ! এই যে শর্কিলক 11 শর্বরিলক ! মঙ্গল ত ? 
এখন কোথায় 11 

শর্বি | জঅমুদায় বলিতেছি। (এই বলিয়া উভয়ে জন্মেহনয়নে 

পরস্পর দর্শন করিতে লাগিল )। 

বসং। মদনিক| বিলম্ব করিতেছে, কোথায় গেল? ( গবাক্ষ দিয়া 

দেখিয়। ) এই যে মদনিক! দাড়াইয়। একজন পুকষের সহিত কখোপ- 

কথন করিতেছে !। যখন মদণিক। ইহাকে নিশ্চল ও সম্পেহছ নয়নে! 

নিরীক্ষণ করিতেছে, তখন বোধ ছয় এই ব্যক্তি মদনিকাকে আপন পত্বী. 
রূপে রাখিতে ইচ্ছা করিরাছে । অতএব উহার) পরম্পর কথোপকথনে 

আনন্দিত হুয় হুউক। 'আছা ! কাহারও প্রণয়ভঙ্গ কর]! উচিত নহে, 
এখন ডাঁকিব না। 



৬০ সুচ্ছকটিকনাটক 

মদ | শর্ব্বিলক ! বল কি বলিবে? | 

( শর্িলক সশঙ্কে চতুর্দিকে দৃ্টিপাঁত করিতত লাগিল )1 
মদ | শর্ধর্বলক ! এ কি? তোমাকে শঙ্কিতের ন্যায় দেখিতেছি 

কেন?। 

শর্বি| তোমাকে কিছু গোপনীয় কথা বলিব, অতএব এস্থান 
নির্জন ত? 

মদ। ইখনির্জন। 
বসং। এ যে অতি গোপনীয় কথ ! তবে শুনিব না। 

শর্র্ি। মদনিকে ! ভোমার মূল্য দিলে বসন্তসেনা! কি তোমাকে 

ছাড়িয়া দিবেন? | | 
_ বর্ন । এ যে মৎসন্বন্ধি কথা ! তবে এই গবখক্ষের আড়ালে থাঁকিয়! 
শুনিব। 

মদ | আমি এক দিবদ আধ্যাঁর নিকটে একথার প্রন্তাঁক করিয়! ছিলাম, 

তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয় (ছিলেন, ঘখন আমার ইচ্ছা! হইবে তখন 

বিনা অর্থে সকল পরিজনকেই এক এক পুকষের হস্তে সমর্পণকরিয় 

ছাড়িয়া দিব | আচ্ছা, শর্ব্বিলক 1 তুমি আমাঁকে আার্ধ্যার হস্ত হইতে 
স্ক করিবে, তোম'র এতাদৃশ বিষয় কি আছে? 

শর্ি | আমি দারিদদশীপন্ন হইলেও তোমার স্েছে বশীভূত 
হইয়া তোমার নিমিত্ত অদ্য রজনীযোৌগে এক সাহসের কর্ম করিয়াছি । 

বস । ইচ্ছার আকাঁরটি দেখিতে উত্তম, কিন্ত সাহসের কর্ম করায় 
ভয় জম্মণইতেছে । 

মদ | শর্কিলক ! এক স্ত্রীরূপ সামনা নস্ভুর নিনিত্ত উভয়কে সহশয়ে 

পাতিত করিলে ?1 

শর্ষ্বি| উভয় কিকি?। 
মদ | শরীর এব চরিত্র | 

শর্বি। অধ অপণ্ডিতে ! সাঁহছসেই লক্ষী হয় | 
মদ । শর্বিলক! তুমি অতি সচ্চরিত্র, যাহা হউক, তুমি আমার 

নিমিত্ত সাহসের কর্ম করিয়! অত্যন্ত বিকদ্ধ ব্যবহার করিয়াঁছ। 
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শর্বি। আমি ধনলোভে প্রফুল্ল লতার ন্যায় ভুবণশালিনী কোন 
কামিনীর গাঁত্রম্পর্শও করি ন1। বিপ্রস্বামিক সুবর্ণ এবহ ঘজ্ঞার্থে সঞ্চিত 
বন্তও হরণ করি না| এবহ ধাত্রীর ক্রোঁড়স্থিত অলঙ্কাঁরে ভূষিত বালকের 

প্রতিও কখন হস্তক্ষেপ করি না । আমি চেধ্ধযবত্তি করিয়! থাকি বঠে : 

কিন্ত তহুকাঁলেও জামার কা্ধ্যাকার্ধ্য বিচারশালি জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয়: 
না| অতএব তুমি বসন্তসেনার নিকটে গিয়] বল যে আপনার শরীরের 

অনুরূপ এই অলঙ্কার গড়াইরাছি, আপনি আমার অনুরোধে অপ্রকাশ্য- 
রূপে ইসা ধাঁরণ ককন। | 

মদ। শর্ধিলক ! অলঙ্গারটি অপ্রকাশ্য বলিতেছ, অথচ বসন্তসেন] 
রতুরের শিরোমণি, ভীহার নিকটে ইহা! কখনই অপ্রকাঁশ থাঁকিবে নাঃ 

অতএব বাহির কর, দেখি, কি প্রকাঁর অলঙ্কার? 

শর্ব্বি। এই অলঙ্কার | ( এই বলিয়া শঙ্কিত হুইয়! অর্পণ করিল )1 

মদ) ( ক্ষণকাঁল নিরীক্ষণ করিয়া) ই! যেন পুর্ব দেখিয়াছি, 
তুমি ইসা কোথায় পাইয়াছ? বল। 

শর্কিি | সে কথার তোমার কি প্রয়েজন ! দিলাম, গ্রহণ কর | 

মদ।| (রোবপুর্ধক ) যদি আমার প্রতি তোমার বিশ্বীল ন। হয় 

তবে কি নিমিত্ত আঁমাঁকে ক্রয় করিতেছ ? | 

শর্ত | প্রীতঃকালে বণীকপল্লীতে শনিলাম, ইহা বণিকব্যবগাঁয়ী চাঁক- 

দত্তের 1(ইস্ছ। শ্রবণমাত্র বসভ্তসেন। ৪ মদনিক। মূচ্ছিতের নায় হুইল) | 
শর্কি | মদনিকে 1 সুন্থ হও | ইঙ্থা শুনিবামীত্র তোমার সর্ধশরীর 

বিষাঁদে শিখিল।ও নয়নযুখল চঞ্চল হুইল কেন? আমি তোমাকে দাঁত 

শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে যত্তববানন হইয়াছি, তথাপি তুমি জাঁমার পতি. 

অনুকম্প। ন! করিয়1 কম্পিতা হতেছ, ইহার কারণ কি £1 
মদ | (সুস্থ হুইর) সাঁহসিক ! তুমি আমার নিমিত্ত এতাদৃশ 

অকাঁধ্য করিতে শিয়া! সে বাটাস্থ কাহীকেও হুত কি আহত কর নাই ত?। 

শর্ধ্বি। মদনিকে ! ভীত বা আুন্তজনের অতি শর্ষিলক কখনও 

আপাত করে না। অতএব সে বাটীতে আমি কাঁহাঁকেও হত কি আহত : 

কিছুই করি নাই। 



৬২. - সুচ্ছকটিকনাটক | 

মদ| সত্য বলিতেছ ? 
শর্ব্বি | ই1 সত্যই বলিতেছি । 

বসহ | (ইহ! শুনিয়! চেতনা পাইয়। ) আ ! ধাচিলীম | 

মদ। তবেই ভাঁল। 

শর্ষির | (মদনিকার এ কথা শুনিয়া চাকদত্তের প্রতি মদনিকাঁর 

প্রসক্তি হইয়াছে মনে মনে বুঝিয়। ঈর্ধ্যা পূর্বক ) মদনিকে ! ভাল কি 

রূপ? | আথি সৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াঁও কেবল তোমার স্সেহে বশী- 

ভূত হুইয়ই এতাদৃশ অকার্সা করিতেছি | কুসুমশরের শরাঘাতে জ্ঞান 

শুন্য হইয়াও মান রক্ষা করিতেছি। তথাপি তুমি আমাকে প্রতারণ। 

করিয়৷ পুকষান্তরে আসক্ত হইতেছ?। জ্নিলাঁম, ধনরূপফলশাঁলী 
সঙপুকষরূপ তৰকগণ বেশ্যারূপ পক্ষিগণে ভক্ষিত হইলেই একবারে 

নিক্ষল হুইয়! যায় । পুরুষের কাঁমানল প্রণয়রূপইন্ধনে বপ্দিত ও সুর- 

তরূপশিখার প্রজ্বলিত, যাহাঁতে মনুযোর1 স্বীয় ফৌঁবন ও সমুদায় 
ধনের আহুতি প্রদান করিয়! থাকে । 

বদং | (সহ্াঁষ্যে) অছো ! অস্থখনে ইহার কোপ সঞ্চার হইতেছে । 

শর্বি। যে পুরুষেরা আী এবং লক্ষমীর প্রতি বিশ্বাদ করে, তাঁহারা 
আমর বিবেচনায় অতি মৃখ | যে হেতু স্ত্রী ও লঙ্গনী অতি চঞ্চল, একত্র 
দীর্ঘকাল অবস্থান করেন ন।। আশ্রিতপুকষ পরিত্যাগ করির। ক্ষুদ 
ভূজদ্দীর ন্যায় দ্রুতগমনে পরকবান্তর আশ্রয় করির। খাঁকে। অপিচ। 

স্রীলোকের প্রতি অঙ্গরাগ প্রন্তাশ করা অনুচিত, কারণ তাঁহারা 
স্বয়ং অনুরক্তা না হুইলে, পুকষ অনুরক্ত হইলেও তাঁছ'কে অনায়াসে 

পরিত্যাগ করিয়। বায় । তবে যে স্ত্রী স্বরং অনুরক্তা হয় তাঁহার প্রতিই 
প্রণয় প্রকাশ করিবে ও বিরক্তা আত্ীকে তহৎস্গণাৎ পরিতাঁগ করিবে। 

পণ্ডিতের! এই এক উত্তম কথা বলির থাকেন ! বেশ্যার পুকষের নিকট 

হইতে কেবল অর্থ লইবার অশয়েই কখন হাস্য ও কখন ক্রন্দন করিয়। 
থাঁকে । উহ্াঁর! পুকষের প্রতি স্বয়ং বিশ্বান করে ন, কিন্তু কৃত্রিম হাঁ 
ভাঁব প্রকাশ পুর্ধক প্ুঁকষকে বিশ্বীলিত করে। অতএব জৎকুলসন্তুত ও 
সুশীল পক্ষের শ্মশান জাত প্রশ্পের ন্যায় বেশ্যার দংসগ অবশ্যুই 
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পরিত্যাগ করিবে | অপিচ, বাঁরবনিতাঁর শ্যভাব সাঁগরতরঙ্গের ন্যায় 

সর্ধদ! চঞ্চল, উহ্থার1 জন্ধ্যবাকলীন জলধররেখার ন্যাঁর অ্পকীল অন্ু- 
রাশিণী হয় এবং বাহা অনুরাগ প্রকাঁশ পূর্বক ধনবান্ পুকষকে মোহিত 
করি ক্রমে ক্রমে তাহার সর্ধস্ব হরণ করিয়! লয় | পরিশেষে সেই পুকষ 

নির্ধন হইলে, যেরূপ অলক্তকের সারাংশ লইয়! অসারাঁংশ পরিত্যাগ 
করে, সেইরূপ তাঁহকেও পরিত্যাশ করিয়। থাকে । অপিচ,জআ্ীলোকেরা 

মনো দ্বারা এক পুকষকে ও নেত্রভঙ্গী ছারা অপর পুকষকে আহ্বান 

করে। এবহ একজনের প্রতি যেঁবনধন সমর্পণ করিয়া! শরীরের হাঁবভাঁব 
প্রদর্শনপুর্ধক অন্যের মন স্বরণ করিয়া! থাঁকে | কোন মস্থাত্মার এই এক 
উন্ক্ি আছে । পর্বতের উপরিভাঁগে কখনও পদ্মিনীর জন্ম হয় মন, | 
পার্দভ কখনও ঘোঁটকের ভাঁর বহন করিতে পারে না। যব বপন করিলে 

কখনও থান্য হয় না | এবং বেশ্যার অন্তুঃকরণ কখনও বিশুদ্ধ ছয় ন1। 

রে ছুষ্ট চাকদত্ত ! তুমি এইবার মরিলে | (এই বলিয়া বেগে যাঁইতে 
উদ্যত হুইল )। 

মদ । (শর্বিলকের বস্ত্ব ধরিয়া) অয়ি অনন্বদ্ধপ্রলাঁপক ! কোপের 

অধযোগান্থানে কোপ করিতেছ ? 

শর্বি। সে কোপের অধষোগ্য কেন £ 

মদ | এই অলঙ্কার আধ্যার। 

শর্বর্বি! তাহার পর 2 | 

মদ | আরর্দণা এই অলঙ্কার আব্য চাঁকদত্তের হত্তে নিক্ষেপ করিয়।- 
ছিলেন | 

শর্ব্বি। কেন ? 

মদ। (শর্ত্িলকের কর্ণে ) এই ঞ্চ কারণ | 

শর্কি। (ছ্ুঃখিত হইয়া ) হায় । কি কষ্ট ! আমি আতপতখপিত 

হইয়া ছায়ার নিমিত্ত যে শাখা আশ্রয় করিয়াছিলাম, অজ্ঞ।নবশতঃ 

আবার সেই শাঁখণকেই পত্রশূন্য করিলাম !। 

* চারুদত দরিদ্র হওয়ায় তাহার ভরণ পোৌনণ জন্য আখ্যা গচ্চিতের ছলে এই 
অলঙ্কার দিয়াছেন । এইটি গোপনীয় কথা | 



সুচ্ছকিকন।টক 1 

বস | এই যে এ ব্যক্তিও অনুতাপ করিতেছে ! বোধ হয় চাঁকদত্তের 

আবস্থা! ন1 জানিয়াই এইরূপ করিয়া থাকিবে | 
শর্ব্রি। মদনিকে ! এখন কি কর্তব্য ! 

মদ। এ বিষয়ে তুমিই পণ্ডিত। 

শর্বি | ও কথ বলিও ন।। দেখ ; আলোকের পিতা স্বভাঁবসিদ্ধঃ 

কিন্ত পুকষের পাঁগিত্য শীজ্্রীলেচনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 

মদ। শর্বিলক ! যদি আমার কথা শুন, তবে এই অলঙ্কার আর্য 

চঁকদর্ডের নিকটে গিয়! প্রতার্পণ কর | 

শবির্ব | যদি তিনি আঁমার নামে রাঁজদ্বারে অভিযোগ করেন? 

মদ । চন্দ্রমগ্রুল হইতে কখন আতপ নিত হয না। 

ব্সহ | সাধু মদনিকে ! সাধু। 

শবির্ব | মদনিকে ! সেই মহাত্সাঁ চাকদন্তের গুণকীর্তভন করিবার 
প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে আমার ভয় বাঁ ড্রঃখ কি লজ্জ! কিভুই ছয় নাঃ 

এবং রাঁজদ্বারে অভিযোগ করিলে রাঁজাও মাদ্ুশ ধূর্ডগণের কিছুই 
করিতে পারেন না। তথাপি ডুরি করিঘা! স্বয়ং প্রতাপণ করা যুক্তি- 
বিকদ্ধ, অতএব উপাঁয়ান্তর চিন্তা কর। 

মদ। আর এক উপাঁয় এই | 
বসহ | আব'র কি উপায় 21 

মদ | তুমি যেন চাঁকদত্তের আঁদেশেই আসিয়।ছ এই বলিয়1 ইছ। 

'আর্ম্যার হস্তেই সমর্পণ কর! 
শর্কি | তাহা হইলে কি হইবে ?1 

মদ। তাহ! হইলে তুমিও চোর হইবে নাঃ চাকদভ্ত ও খণ হইতে 

মুক্ত হইবেন, এবং আঁর্য7ও স্বীয় অলঙ্কার প্রাপ্ত হইবেন । 
শবির্ব | মদনিকে ! স্বয়ং প্রত্যর্পণ কর! অতাস্ত সাহসের কর্ম । 

সি | শর্ষিলক ! প্রত্যর্পণ কর, নতুবা অত্যন্ত সহ্ছসের কর্ম 
হইবে। 

বং । সাধু মদন্দিকে ! সাধু, ঠিক যেন পতিহিউতসিণী সী পত্ীর ন্যায় উপাদশ দিতেছ। 
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শর্ধি | মদনিকে! আঁমি তোঁমাঁর অনুগত হইয়া! উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত 
হইলাম । দেখ, রাঁত্বি কাঁলে চক্জ অদৃষ্ট হইলে পথ প্রদর্শক পাওয়া 
সুকঠিন | 

মদ। অতএব ভুমি এই কামদেৰ ভবনে ক্ষণকাঁল অবস্থান কর, আঁমি 
আর্ধযার নিকটে গিয়! তোমার আগমন বার্তা জানাই । 

শর্ব্রি | আচ্ছা, তাহাই হউক | 

মদ। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া ) আঁ ! আঁধ্যচাকদত্তের নিকট 
হইতে এক ব্রাঙ্ণ আশিয়ছেন। 

বস 1 মদনিকে! তিনি আর্ধ্য চাকদত্তের লোঁক, ইচ্ছা তুমি কিরূপে 
জ্নিলে? 

মদ | আধ্যে! আঁমিকি আত্মীয় লোককে চিনিতে পারি না? 
বসহ | ( মনে মনে হাস্য করি] ) অবশ্যই চিনিতে পর । ( প্রকাশ 

পুর্ব্বক ) তাঁহাকে লইয়া আইন | 
মদ) যেআঁজ্ঞা | (এই বলিয়া শর্বিলকের নিকটে শিয়া) শর্ষি- 

লক! আইস, আর্ধা ডাকিতেছেন। 
শর্বি | (লজ্জার কিবিও সংকুচিত হইয়া! বসন্তুসেনাঁর ৮৮ শিয়া) 

আপনার মদ্দল হউক | 

বসহ | আর্য ! প্রণাম করি, বলিতে আজ্ছা হয় | 

শনির্ব | আর্ধয চাঁকদত্ত আপনাকে জানাঁইতেছেন, যে আমার গৃহ 

অতি জীর্ণ, জুতরাং এই সুবর্ণভ1গ রক্ষ। কর! কঠিন অতএব প্রতার্পণ 
করিলাম, গ্রহণ ককন 1 (এই বলিয়। সুবর্ণ ভাগ নিকটস্থিত মদনিকার 
হন্তে দিয়। এ্রস্থান করিতে উদ্যত হইল )। 

বসং | আর্া! আমার ৪ এক টি কথ আর্ধ্য চাকদত্তের নিকটে আপ 

নাকে বলিতে হইবে । 

শবির্ব | (মনে মনে) কে তথাঁর যাইবে? ॥ ( প্রকাঁশপুর্ধক ) কি 

কথ। 21 

বং | আধা ! তুমি এই মদনিকা কে লইয়া যাও 4. 
৯ 
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শরষ্ষি। আর্ধ্যে! আঁপনীর এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পাঁরিলাম 
ম1। 

বসং | তুমি না পার, আমি বুঝিয়াছি। 

শবির্বঘ। কি প্রকার? 

বনং। পুর্বে আর্য চাঁকদত্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি 

তোমার হুস্তে এই অলঙ্কার প্রদান করিবে, তুমি তাঁহার হস্তে মদনিকীকে 
লনর্পণ করিবে । অতএব তিনিই তোমার হস্তে মদনিকা প্রদাঁল করি- 
তেছেন সে কথার এই অর্থ বুঝিয়া লও | 

শবির্বি। (স্বগত ) অয়ে ! ইনি আমাকে জানিতে পাঁরিয়াছেন | 

( প্রকাশ পূর্বক ) সাধু আর্ধ্য চাকদত্ব ! সাঁধু। গুণোপার্জনেই পুকষের 
যত্ব কর! কর্তব্য, যে হেতু নির্ণপুকষ ধনবান হইলেও গুণবান দরিদ্র 

পুকষের তুল্য হইতে পারে না । অপিচ, পুকষমাত্রই গুণলাভে যত্ববান 
হইবে, যে হেতু গুণবানের ভুরলভ বস্ব কিছুই নাই| দেখ, অমৃতবর্ধী 
চক্দ্রমা কেবল গুণের প্রভীবেই অন্যের ছূর্লত দেবদেব মহাদেবের 
মন্তকে আরোহণ করিয়াছেন । 

বসৎ | এখানে কণারথপরিচাঁলক কেহ আছ? 

চেট | (কর্মীরথের সহিত প্রবেশ করিয়। ) আর্ষো কর্ণারথ সজ্জিত 

হুইয়াছে। 
বসং। মদনিকে! আমার প্রতি একবার স্নেহভরে দৃিপাত 

কর, এই ত্রীক্ষণের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলাম, তুমি কপারিথে 
আরোহণ কর, এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে ম্মরণ করিও | 

মদ। (ক্রন্দন করিতে করিতে ) আঁজ হইতে আর্ধ্যা আঁমাঁকে 
পরিত্যাগ করিলেন । (এই বলিয়া! বসম্তসেনীর পদতলে পতিত হুইল) 

বসং | মদনিকে ! উঠ উঠ, এখন ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিগৃহীতা হুইয়। 
তুমিই আমার বন্দনীয়া ছইয়াছ, অতএব চল, কর্ণীরথে আরোহণ 
কর, এবং আমাকে মনে রাখিও | 

শর্কি (| আর্য ! আপনকার মঙ্গল হউক | মদনিকে ! আর্ধবা বসস্ত- 

সেনার প্রতি ভক্তিসহ্ুকারে ও স্বেছভরে দৃ্টিপাঁত কর এবং সামটা্গ 
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প্রণিপাঁতে প্রণাম কর| যাহার অনুগ্রছে তুমি অদা হইতে তোঁমাঁদের 
ছূর্লভ বধৃশব প্রণণ্ত হইলে | (এই বলিয়। মদনিকাঁর সহিত কর্ণারথে 
আরোহণ পুর্ধক গমন করিতে লাগিল ) 

(নেগধ্যে ) ভোমরা এখখনে কে কে আছ? রাজার শ্যালক 

আদেশ করিতেছেন, আর্যাকনামক এক গোপতনয় পরে রাজা হইবে, 

ইহ! এক সিদ্ধপুকষের আদেশে অবগত হইয়া মহাঁরাঁজ পালক ভয় 
বশতঃ সেই গোঁপতনয়কে প্ৰীয় বাসস্থান হইতে আঁনয়নপূর্ববক ঘোর- 
ভর বন্ধনাঁগাঁরে বদ্ধ করিয়াছেন | অতএব তোমর। স্বীয় ব্বীয় স্থানে 

সাবধান হইয়। থাঁক | 

শর্ধি | (শুনিয়া) কি? রাজ পালক আমার প্রিয় বন্ধু আর্ধযক কে 

কারাগুহে বদ্ধ করিয়াছে ! কি বলিব! সম্ত্রীক হইয়। রহিয়াছি | হায় ! 

কি কট ! | অথবা ইহ লোঁকে বন্ধু ও বনিত1 উভয়েই মনুষ্যের প্রিয়- 

তর বটে, কিন্তু এসময়ে শত শত বনিতা! অপেক্ষা বন্ধুই প্রিয়তম | 
যাহ! হউক অবরোহণ করি। (এই বলিয়া কর্ণীরথ হইতে ভুতলে 

অবরোহুণ করিল )1 

মদ। (সাশ্রানয়নে অগ্রলিবন্ধনপুর্কক ) আর্ধপুত্র ! এরূপ করা 

উচিত হয় না, অগ্রে আমাকে গুকজনের নিকটে লইয়। চল। 
শর্কি | সাঁধুপ্রিয়ে ! সাধু । আমার মনের মত কথাঁটী বলিয়াছ | 

(চেটের প্রতি দৃড়িপাত করি] ) ওহে! তুমি রেভিল নামক বণিকের 
বাটী জান? 

চেট | আঁজ্ঞ জানি । 

শর্বি। প্রিয়তমাকে তথায় লইয়। যাও । 
চেট | যেআজ্ঞা ।, 

মদ। আর্ধ্যপুত্র যেরূপ বলেন সেইরূপ সাবধান হইয়া থাকিবেন | 
( এই বলিয়! বহির্গত হইল ) 

শবির্ব। আমি এখন উদয়নরজার মোঁচনার্থ যেখগন্ধরায়ণের 
ন্যায় প্রিয়সুহৃছ আর্যযকের বন্ধন মোচনার্ঘ, জ্ঞাতি, ধূর্ত; ও স্বীয় বাছ" 
বল-পরাক্রমে বিখ্যাত অথচ রাঁজক্ুত অপমানে মনে মনে কুাপিত রাজ- 
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ভৃত্যগণকে উত্তেজিত করিব অপিচ, অবিমৃষ্যকাঁরী শত্রগণ ভাবি অনিষ্ট 

শঙ্কায় শঙ্কিত হুইয়! বিনা অপরাধে প্রির সুহ্ৃৎকে র্লেশ দিতেছে। 

আমি ফ্রতবেগে তথার উপস্থিত হুইর। রানুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় শত্র- 
পরিগৃহীত বন্ধুকে এখনই মুক্ত করিতেছি । (এই বলিয়া বেগে বহির্গত 

হইল )। 
চেটা | ( প্রবেশ পূর্বক ) আর্য ! আধ্য চাঁকদত্তের নিকট হইতে 

এক ব্রাঙ্ছণ আসিরাছেন। 

বসং। আহা! আঁভু আমার কি শুভ দিন! অতএব চেটি ! 

অতি সমাঁদরে ব্রাঙ্ষণকে লইয়। আইস। 

 চেগী। যে আজ্ঞা। (এই বলির! বহির্গত হুইল। বিদুষক 

বন্ধুল ও চেটীর সহিত প্রবেশ করিল ) 

বিদু। কি আশ্চর্য ! রাক্ষসরীজ রাবণ সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে 
। ছুষ্ধর তপস্যা করিয়! তৎপুণ্যবলেই পুস্পক নামক ব্যোমযানে আরোহণ 

করিয়। গমন করেন, কিন্ত আমি ব্রাহ্মণ তপস্ত্া! না করিয়াও বারনারী 
. আশ্রয় করিয়। যাইতেছি | 

চেটী। মহাটশর ! আমাদের বাটার দ্বার শোভা দর্শন কৰকন | 

বিদু। ( দর্শনপুর্বক বিলম্ময়াপন্ন হইয়া) অহো! বসন্তসেনাঁ 
তবনের প্রধান দ্বারের কি অনির্বচনীর রমণীয়ত1 ! যাহার অপোভাঁগ 

দলিল সেচনে প্রক্ষালিত ও গোময়ে উপলিপ্ত এবং বিবিধ সুরেভি 
কুসুম বিন্যাসে সুশোভিত হইয়! রহিয়াছে । যে দ্বারটি সাঁতিশয় 

উচ্চতাঁবশতঃ যেন গগনমগ্ডল দর্শন লালসায় দূর হইতে মস্তক উন্নত 

করিয়াছে । যে দ্বার শুভ্রতা ও দীর্ঘত! বশতঃ এরাবত হস্তীর শুণড- 

সদৃশ ৬ ইতস্তত দোলায়মান মল্লিকীমালায় এবং হুস্তিদন্তে বিনিম্মিত 
ও সমধিক উন্নত তোঁরণে শোৌঁভ। পাঁইতেছে | যে দ্বার সুবর্ণে চিত্রিত 

ও বায়ুবেণে সঞ্চালিত পভাকাপুত্রে সজ্জিত হওয়ায় বোঁধ হইতেছে, 
যেন অগ্রহস্ত সঞ্চালন পূর্বক, এই দিকে আইস, বলিয়া আমাকে 
আহ্বান করিতেছে । যাহার উভয়পার্খ্ে আত্রপল্লবে শোভিত ও 
শ্ঢটিকবিরচিত মঙ্গলকলস ছয় বেদি,মধ্যে সংস্থ(পিত রহিয়াছে ! এবং 
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যাছাঁর কপাঁটদ্বর কনকে নির্মিত ও হীরক খণ্ডে খচিত | আহা ! ইহার 
এতাঁদৃশ সৌন্দধ্য দর্শন করিলে ব্যিয়বাঁসনাবিরক্ত ব্যক্তিরও চিত্ত 
মোহন হয়| 

চেটা | মহাশয়] এইদিকে আনুন, এই প্রথম প্রকোঁঞ্চে (মহলে) 
প্রবেশ ককন | 

শিদ্ু | (প্রবেশপুর্বক দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য? এই প্রথম মহলে 

শশি শগ্ ও মৃণাল সদৃশ শুভ্রবর্ণ, ও চুমু প্রক্ষেপে পীগুবর্ণ। এবং 
মধ্যে মধ্যে রত্ব খচিত সুবর্ণময় সোপানপরম্পরায় শোভিত অক্টালিকা 
সকল লশ্বমান মুক্তাঁনাল।য় অলম্কৃত & স্কটিকনির্স্িত-গবাক্ষরূপ্ মুখচক্র- 

দ্বার! যেন উক্জয়িনীর শোভা সন্দর্শন করিতেছে | দ্বারবান শ্রোত্রিয় 
ব্রাহ্মণের ন্যায় সুখে উপবিষ্ট হইয়। নিদ্রা যাইতেছে । দধিমিশ্রিত 
ফলন্বন্ূপ মোদকে প্রলাভিত হইয়! বায়সগণ সুধালিপ্ত বোধে বলি 

ভক্ষণ করিতেপ্ছ না| চেটি ! কোন দিকে যাইব, আদেশ কর | 

চেটা। আধ্্য ! আসুন আসুন, এই দ্বিতীয় প্রকোঠ্ে প্রবেশ ককন | 
বিদ্ব! (প্রবেশ পুক্বক দেখিয়া) কি আশ্চদ্য ! এই দ্বিতীয় মহলে 

তৈলাক্ত শঙ্গধারী কর্ণারথব+হী বলীবদ্দনকল সমীপ্পস্থিত ঘাস কড়া 

প্রড়তি ভক্ষণ করিয়! হটপুষ্টাঙ্গ হইয়। বদ্ধ রহিয়াছে । এই একটি মহিষ 
অবমাঁনিত কুলীনের ন্যায় দীর্ঘতর নিশ্বীম ছণড়িতেছে | একদিকে 
যুদ্ধসদাপনান্তে মল্পপুরুষের ন্যায় মেষের গ্রীবা মঙ্দিত ছইতেছে। 

একদিকে অর্খসকলের গ্রীবালোমের সহস্কার হইতেছে । এই একটি 
শাখামৃগ অর্থশালীয় তক্ষরের ন্যায়_দৃঢ়তররূপে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । 
অন্য দিকে হস্তিপকের। ঘতমিশ্রিত অন্নপিগড হস্তিরন্দকে ভক্ষণ করা ই- 

তেছে। আদেশ কর কোন্ দিকে যাইব | 
চেটী | আসুন আসুন, এই তৃতীয় মহলে প্রবেশ ককন। 
ব্ছি। (প্রবেশাণন্তর দেখিয়া) কি আশ্চর্য : এই তৃতীয় মহলে 

এই আসনসকল ভদ্র ভদ্র জনগণের উপবেশনার্থ বিরচিত হুইয়! 

রহিয়াছে । এই এক খানি পুস্তক অদ্ধপঠিত হইয়া চোকীর উপরি- 
ভাগে অনারত রহিয়াছে | এই এক খানি মণিময় গুটিকা। সহিত 
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পশক্রীড়ার বিচিত্র আঁসন রহিয়াছে । এই সকল নায়ক ও নায়িকার 

প্রণয়ভঙ্গে ও সম্মীলনে সুচতুর গণিক ও রুদ্ধ বিট পুকবেরা বিবিধ 

বর্ণে বিচিত্রিত চিত্রপট হস্তে করিয়া! ইতস্তত পর্যটন করিতেছে । কোনু 

দিকে যাইব আদেশ কৰকন | 

চেটী। আনুন আলুন, এই চতুর্থমহলে প্রবেশ ককন | 

বিদ। (প্রবেশপুর্ধক নিরীক্ষণ করিয়া) অছো! এই চতুর্থমহছলে 
মৃদঙ্গনকল যুবতিগণকর্ভৃক বাঁদিত হইয়! দি ন্যায় গভীর শব্দ 
করিতেছে। পুণ্যক্ষয় হেতু গগন হইতে পতিত তারক রুন্দের ন্যায় 
সমুজ্ল করতাঁল সকল পরস্পর মিলিত রে বাঁজিতেছে। মধুকর- 
ধনির ন্যাঁয় সুমধুর বংশীর নি হইতেছে | এই বাণ! এণয়কোঁপে 
কুপিতা! কাঁমিনীর ন্যার ক্রোঁড়ে সংস্থাপিতা হইয়া! করকহসংযোগে 

মার্জিত হইতেছে । এই সকল বেশ্যাকন্যার1 মধুমত্ত মখুকরীর ন্যায় 
জুস্বরে গাঁন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে | কেহ কেহ বা উজ্ব্বল 

বেশে ও মনের আবেশে নাট্যশাস্ত্বের আলোচন! করিতেছে | এরং 

মধ্যে মধ্যে শীতল সলিল পাঁন করিবার জন্য গবান্ষে সংস্ছ্ণাপিত জল- 

পুর্ণ কলস সকল মন্দ মন্দ বাযুসঞ্চারে সিদ্ধ হইতেছে | বল এখন 
কোন দিকে যাইব? | 

চটী | আসুন আসুন, এই পঞ্চম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ককন | 
বিদ্ব। (প্রবেশ করিয়। দেখিয়া )কি আশ্চধ্য ! এই পঞ্চম প্রকো্ে 

দরিদ্রজনের লোঁভজনক তৈলপকহিদ্দ গন্ধ ইতস্ততঃ প্রস্থত হইতেছে । 
বিবিধশান্ধযুক্ত ধুমরাশি বহির্গত হওয়ায় নিরন্তর বহ্কিতাপে সন্তাপিত 

হইয়! পাঁকশাল! ঘেন দ্বাররূপমুখদ্বার! নিশ্বীন ছাড়িতেছে | বহুবিধ 

অন্ন ব্যধীনধদির সুরভি গন্ধ আমাকে অধিকতর প্রলোভিত করিতেছে। 

এই একজ্রন পশুঘণতক জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় হতপশ্রর উদরচর্ম প্রক্ষমলন 

করিতেছে । শুপকার নানাবিধ আহার সামগ্রী পাঁক করিততছে | কেহ 
কেহ মোঁদক বান্ধিতেছে ও কেহ কেহ পিক্টক প্রস্তুত করিতেছে | এখানে 
কিছু আহার ককণ এই বলিয়। কেহ কি আমাকে পাদ প্রক্ষালনার্থ 
জল দীন করিবে? | বিবধ বেশভুযায় ভূষিত এব সুরাঙগনা ও গন্দর্ঝ 
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সদৃশ গণিক] ও বন্ধুলণণ দ্বার] পরিপূর্ণ হওয়ায় এই গৃহটি শ্বত্যই স্বর্গের 
ন্যায় শোভা! পাইতেছে | অগে। ! বন্ধুল নাম ধারী তেমরা কে? 

পন্ধুল | আমর! পরপুৰষের ওরসে ও পরক্ত্রীর গর্ভে জম্ম গ্রহণ করিয়া 

পরগৃহে বাস ও পরকীয় অন্ন ভোজন করিতেছি, | এবং আমর পরধনেই 
ধনবাশ ও নিতান্ত মূর্খ, এজন্য বন্ধুলনীম পাঁরণপুর্বক করিশাবকের 
ন্যাঁয় হুইউপুষ্ট শরীরে আমোদ প্রমোদ করিতেছি । 

বিদ। চেটা! আদেশ কর। 
চেটি। আনুন আনুন মহাশয়, ষষ্ঠ প্রকোঁন্ঠে প্রবেশ ককন | 
বিছ। ( প্রবেশ পুর্বাক দেখিরা ) কি আশ্চর্য্য! এই বষ্ঠ পরকোন্ঠে 

রত্ব খচিত সুবর্ণময় তোঁরণ সকল নীলমণিবিনির্ষিতপ্রদেশে প্রতি- 

ফলিত হুইয়! শক্রপনুর ন্যায় বিচিত্র শোভ! প্রদর্শন করিতেছে | বাণিক- 
গণ বৈদূর্্য মেঁক্কিক; প্রবাল, পুষ্পরাগ, পদ্মরাঁগ, মরকত, ইক্্রনীল 

প্রভৃতি বুল রত্ুরাশি লইয়! পরীক্ষা করিতেছে । স্বর্ণকীরের। ব্বর্ণ_ 
নির্মিত অলঙ্কারে হীরকাঁদি বদ্ধ করিতেছে । কেহ কেহ রক্তস্থাত্রে 

স্বর্ণলঙ্কার, কেছ কেহ মুক্তাঁময় হার গাঁথিতেছে। কেছ বৈদ্য 

কেছ প্রবাল শাণে ঘর্ষণ করিতেছে । কেহ বা শখের ছিদ করিতেছে। 

অপর প্রদেশে কেহ আঁন্কুক্কুম রাশি শুষ্ক করিতেছে । কেহ চন্দন 
ঘযিতেছে | কেছ বা গন্ধদ্রব্যের সহঘেধগ করিতেছে । দাঙীগণ নাঁয়ক 

ও নায়িকাদিগকে কর্পুরপুর্ণ তাশ্বল দিতেছে । কামুক ও কাঁমুকীর! 
কটাক্ষদর্শনে পরস্পর অরলে'কন করিতেছে । কোথাও হাঁম্যের কলরৰ 

হইতেছে । কোথাও বাঁ বুজনে একত্রিত 'হুইয়। নিরন্তর মদির! পাঁন 

করিতেছে । এই চেট ও চেটী সকল ইতস্তত পর্যটন করিতেছে । 

যে সকল পুক্কষেরা বেশ্যাসক্ত হইয়া পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাঁগপূর্বক 
বেশ্টাগৃছেই নিয়ত বাস করিরাঁছিল, অধুন। নির্ধন হওয়ায় বেশ্য কর্তৃক 

নিক্ধ/শিত হইয়াঁও অনন্যগতি বশতঃ সেই স্থুণনেই থাকিয়া গণিকাঁগণ 

যে পাত্রে মদ্যপাঁন করিতেছে, উচ্হার! নেই পাত্রলগ্ন মদ চাটিয়! খাই- 

তেছে। চেটি! আদেশ কর কোন্ দিকে যাইব | 
চেটা। আসুন আসনে মহাশয় ! এই সপ্তম প্রকো্কে প্রবেশ ককন | 
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বিদু। (প্রবেশানস্তর দেখিয়! ) কি আশ্চর্য্য! এই সপ্তম প্রকোন্ঠে 

কপ্পাঁত ও কপোতীগণক পোতপালিকায় জুখে অবস্থান পূর্বক পরস্পর 

চুষ্বন বাঁপাঁরে ব্যাপৃত হইয়া পরমসুখে কাঁলযাঁপন করিতেছে। 

এই পঞ্জরস্থ শুক পক্ষী দধিভক্তে উদর পুরণ করিয়। ত্রাঙ্গণের ম্যাঁয় 

পড়িতেছে । এই মদনসারিক1 গ্ৃহদাঁপীর ন্যায় নিয়ত কুরকুর শব্দ 

করিতেছে । এই কৌকিলা নানীবিধ ফলরসান্থাঁদে সুস্বর কণ্ে কুট্রনীর 

ন্যায় মধুর শব্দ করিতেছে । এই পঞ্রীর শ্রেণী নাঁগদন্তে লম্বমীন হইয়া 

রহিয়াছে । কপিঞ্টল প্রসৃতি যুদ্ধপ্রিয় পক্ষিগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে । 

এই ময়ূর ও ময়রী সকল প্রাসাদের উপরিভাগে মনের আনন্দে নৃত্য 

করিতে করিতে আতাঁপতাপিত প্রাসাদে ব্যজন করিবার নিমিন্তই 

যেন নানা বর্ণে বিচিত্রিত, পিচ্ছরাশি বিস্তৃত ও কম্পিত করিতেছে ! 

শশধর কিরণের ন্যায় শুরুবর্ণ রাঁজহৎস ও রাজহৎসীগপণ মু মধুরগাঁমিনী 

কানিনীগ€ণর পতি শিক্ষা নিমিনই যেন উহাদের পশ্চাঁছু পশ্চাঁু ভ্রমণ 

করিতেছে | গুহসারসগণ অত্যন্ রদ্ধের নায় মন্দ মন্দ গমনে ইতত্তত 

সঞ্চরণ করিতে্ছ | কি চঘহ কার 1 এই গণিকাঁভবন যথার্থই যেন নন্দন- 

বনের ন্যার শোঁভ পাইতেছে 1 বল, কোন, দিকে যাইব | 

চেটা। আঁসুন মহাশয় এই অস্টম প্রকো্ঠে প্রবেশ ককন | 
বিদূ | ( প্রবেশ করিরণ দেখিয়া?) চেটি ! এই মে পুকষ টি পউবস্ত্ 

ও সমুজ্ছ্বল অলঙ্কার পরিধণন করিয়া আঅদ্দভঙ্গী শ্রদর্শনপুর্কক ইতস্তত 

পধ্যটনল করিতৈছে, ইনি কে ও 

চেটী | আঁধ্য ' ইনি আঁব্য? বসন্তসেনার ভ্রাতা । 

বিদু। অহ! ইনি কতই পুণ্য করি বসন্তসেনাঁর জাত হইয়- 

ছেন 1) অথব। পুথাই বাকি। ইনি যদি উজ্জ্বল বেশ বিন্যাসে বিভৃ-- 

যিত ও অনমাঁন। লাবণাঞ্চণে জুশোভিত হইয় ছেন | তথাপি শাশান- 

জানত চল্পক তকর ন্যায় জনগণের অনাঁদরণীয় সন্দেহ নাই | (অনা দিকে 

দুর্তিপাত করিয়া) চেটি ! এই যে আীলো'কটি নানাবিপ স্তর নির্ষিত 
পুষ্প বিচিত্রিত উত্তরীয় বস্ত্র দ্বার! আচ্ছ।দিত হুইর1 পদযুগলে পাঁছ্ুক! 
ঘাঁরণ পুর্ব্বক উচ্চ আসনে বমি! আছেন, ইনি কে? 
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চেটা | মহাশয় ! ইনি আমাদের আধ্য1 বসম্তমেনার মাতা | 
বিদু। অছে!! এই অপবিত্র ডাকিনীর উদ্ররটি কি বিস্তৃত বোঁধ 

হয় মহাদেবের ন্যাঁয় দীর্ঘাঙ্গী এই বৃদ্ধঃর উদরের পরিমাঁণ লইয়াই যেন 
এই গছের ছ্বারগুলি নির্মিত হইয়াছে | 

চেটী | হুতাঁশ! আমাদের মাতঁকে এরূপ উপহাম করিও না। 

ইনি পালাজ্বরে ক্লেশ পাঁইতেছেন। 
বিদু। (পরিহাস পুর্বক ) অহে পালাজ্বর এই উপহার দ্বারা এই 

ব্রাহ্মণের প্রতি একব!র দৃ্টিপাত কর। 
চেটী | তাহা হইলে তুমি মরিয়া যাইবে | 
বিদ্ধ | (পরিহাস পূর্বক ) রে দাসীর পুত্রি! এতাদৃশ স্থুলশরীর 

ব্যক্তির মরণই ভাঁল | তোমাদের আর্ধ্যার মাতা সীধু, জুরা, আনব, 
প্রভৃতি বহু বৈধ মদ্যপানে মৃন্তী হইয়া এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়।ছেন (যদি এই সময়ে ইহার মৃতুযু হয় তাহা। হইলে সহস্র সহস্র 

শগ/লের মহা আনন্দ উপস্থিত হইবে | চেটি ! বাঁণিজ্যার্থ তোমাদের 
কি পৌত প্রভৃতি জলযান বহিয়! থাকে? 

চেটী 1 ন। মহাশয় ( 

বিদ্ধ! একথা জিজ্ঞাসা করিবারই বা পুয়োঁজন কি? প্রণয়রূপ- 
নির্মল সলিলে পরিপুর্ণ মদন জাঁগরে তোমাদের আ্তনঃ নিতশ্বৎ জঘন 
এভতি অন্গগুলিই উত্তম জলষানের কর্ম করির। থাকে । বসন্তসেনার 

এই আঁট মহল বাটী দেখিয়! নিশ্চয় বোৌঁধ হইতেছে যেন স্বর্গ একত্রিত 

হুইয়। অবস্থিতি করিতেছে । ইহ!র প্রনংস। করিতে আমার বাক শক্তি 

লই | ইহা! কি বেশ্যখলয় ? ন! কুবেরভবনের এক অংশ? | তোমাদের 

আর্ধযা কোথায়? | 

চেটী | মৃহশিয় ! তিনি রক্ষবাঁটিকায় অবস্থান করিতেছেন, অতএব 

আপনি তথায় প্রবেশ ককন | 

বিদু । (প্রবেশ পূর্বক দেখির1 ) আঁহা ! বৃক্ষ বাঁটিকীর কি অনুপম 
সেখন্দর্স্য ! শ্বেত পীত নীল লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে বিভুবিত কুমুমা 

বলী বিকদিত হওয়ায় তকনিকর মনোহর শোঁভাঁধারণ করিতেছে | 
১, 
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গুবভীগণের নিতম্ব দেশের প্রমাণানুসারে বিনিক্মিত দোলাযস্ত্র সান 
পাঁদপ বীথির মধ্যে প্রস্তুত হইয়া রহিরাছে। স্বয়ং পতিত ন্বর্ণযুখিকা 
শেফাঁলিক1 মালতী মল্লিক! লবমল্লিকা কুকবক মাধবীলতা প্রভৃতি 

নানাবিধ কুমুমেসমূহ দ্বারা যেন নন্দনবনের শোঁভ1! সম্পন্তিকে তুচ্ছ 

করিতেছে | (অন্যদিকে দৃর্টিপীভ করির! ) এদিকে অভিনব স্মর্যকিরণ 
সদৃশ রক্ত বর্ণ কমল ও রক্তোৎ্পল বুল পরিমাণে প্রফুল্ল হওয়া 

দীর্িকা সন্ধাাকালীন শোভ1 ধারণ করিয়াছে ! এই অশোক রক্ষ 

অভিনবোঁৎ্পন্ন রক্তবর্ণ পুষ্প ও পল্পবে বেষ্টিত হইয়? সমরমধ্যে 
ঘন ঘন রক্ত চন্দূনে চর্চিতদেহ বীর পুকষের ন্যায় শোভা পাইতেছে | 

চেটি! কেথায় তোঁমাদের আধ্ধ্যা? 
, চেটা। অধোভাগে দ্টিপাত ককন এ দেখুন আর্য বসিয়। 

রহিয়ীছেন। 

বিদ্ু। (দেখিয়। নিকটে গিয়া ) আপনকার মঙ্গল হুউক। 

বস | এইযে মৈত্রেয় অসিয়াছেন ! (গাঁত্রোর্ধান পুর্বক) আপনি 
ভাল আছেন? এই আদন, বসিতে আজ্ঞা হয় | 

বিছু/ আপনিও বন্ুন | (এই বলিয়! উভয়েই বলিলেন) 
বসৎ । সেই বণিক পুত্রের কুশল ত? 
বিদু। ভবতি ! ই! তীহাঁর কুশল | 
ৰসং | আর্য মৈত্রেয়! ধীহার গু৭ প্রবাল স্বরূপ, বিনয় শাখা 

স্রূপ ও বিশ্বাস মূল সুরূপঃ সী গুণ রূপ ফলপুর্ণ সেই সাধু রক্ষকে 
' সহ্ৃৎসুরূপ বিহদ্গগণেরা সুখে আশ্রয় করিয়া রহিরাছে ত?1 

বিদু। (সৃগত ) এই ছুট বারবিলাসিনী ঠিক জানিয়াছে প্রেকাশ ) 
হা সুখে আশ্রয় করিয়াছে । 

বসৎ | মহাশর ! আগমনের প্রয়োজন কি? 

বিদু। শ্রবণ ককন। আর্ধ্য চাকদন্ত শীর্ষে অঞ্রীলি বন্ধন পূর্বক 
আপনকাঁকে জাঁনাইতেছেন | 

বমং । (অঞ্জলি বন্ধন পুর্বাক) কি আজ্ঞা করিয়াছেন? 
বিড় । আমি সেই সুবর্ণ ভগ বিশ্বাসপবশতঃ আরীয় বোঁপে 
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দ্রাত ক্রীড়ায় হারাইয়াছি। মেই সভিক রাঁজবর্তাহীরী, রাঁজ-বার্ত 
লইয়। কোথায় গিয়াছে অদ্যাপি জানিতে পাঁরি নাই। 

চেটী | আর্যে ! আপনকাঁরই মঙ্গল, আর্ধয খেলিতে শিথিয়াঁছেন ॥ 
বসহ 1 (স্বগত) একি! দেই সুবর্ণ তাও চোঁরে লইয়াছে, 

কিন্তু অভিমান বশতঃ, দূত ক্রীড়ায় হারাঁইয়াছি, এ কথ। বলিতেছেন, 
এই গুণেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত! হইয়াছ্ি। 

বিদু। অতএব তাহার পরিবর্তে অপনি এই রত্বববলী গ্রহণ 

ককন | 
বসং | ( আত্মগত ) সেই অলঙ্কার কি দেখাই? | (বিবেচন! 

করিয়া) অথব1? এখন দেখাইব না | 
বিদ | আঁপনি কি এই রত্বাবলী লইবেন ন1? 
বস 1 (হাস্য পুর্মক সখীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) টমত্রেয়! ! 

রন্বাবলী কেন ন| লইব? (এই বলিয়া রত্বাবলী লইয় আপন পাশ্ে 

রাখিলেন ॥ মনে মনে চিন্তা করিয়া) পুষ্প শুনা সহকাঁরপাদপ 
হইতে ও কি মকরন্দ বিন্দু পতিত হয় 2( প্রকাঁশ পূর্বক) মহাশয় ! 
আঁনার বচনানুসারে সেই দাত্ষর আর্দয চাকদন্তকে জানাইবেন যে 
আনি আধর্যের দর্শনার্থে সন্ধার সময়ে যাইতেছি । 

বিদু | (স্বগত) তথায় গিয়া আরও কিছু লইবে না কি? 
( প্রকাশে ) আরে! বলিব | (স্বগত ) বেশ্যার সম্পর্ক পরিত্যাগ 

কন্কন এই কথ! বলিব । (এই বলিয়। বহির্গত হইলেন )। 
বম 1 চেটি! এই অলঙ্কার গ্রহণ কর। ইহা! লইয়। চাঁকদত্তের 

নিকটে যাইব | 
চেঈী | আর্ষে ! দেখুন দেখুন, অকালে গগন্মগ্লে জলদজ |ল 

কেমন উদ্দিত হইতেছে | 

বসং | মেঘই ব1! উদিত ছউক, রাত্রিই ব| উপাস্থিত হুউক, এবং 
অনবরুত বারি ধার।ই বা পতিত হউক, যখন আঁম।র অণ্তঃকরণ দরিত- 

দর্শনে অতিশয় উৎ্*নুক ছইয়।ছে তখন এ সকল কিছুই গণন। করির 
ন1! 



৭৬ . সৃচ্ছকটিকনাটক | 

চেটি ! আমার হবার লইয়া] শীত্র আইস | (এই বলিয়! সকলে 
প্রস্থান করিল ) 

মদনিকা শর্ববিলকনামক চতুর্থ অঙ্ক সমপ্ত ) 

গঞ্চম অঙ্ক 

০০৫. 

( তাহার পর আসনে উপবিষ্ট সোঁৎকঞ 

চারুদত্তের প্রবেশ | ) 

চাঁক। (ভর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়।) অকলে মেঘোঁদয় হুইল, 
এই গ্হ্ময়রগণ জলধর দর্শনে আনন্দিত মনে পিচ্ছপঙ্ঘ বিস্তার 

পূর্বক গগনমণডুলে দৃ়িপাঁত করিতেছে । হ“স কুল মানন অরোঁবা্রে 
গমন।ভিলাষে উৎ্কঠিত হইরাছে। এই আকালিক মেঘাঁবলী গগন 

মণ্ডল ও উৎ্কণ্চিত পান্থ জনের হ্ৃদয়কন্দরকে এক কালে তম:পটলে 

আর্ত করিতেছে। 

অপিচ | জলঙীর্র মহিষের উদর ও ভ্রমর সদ্শ নীলবর্ণ জলদ- 

জল বিদ্যুৎ প্ভাঁয় বিচিত্রিত এবং উদদ্রডীমন বলাকায় বিভূষিত হই! 

পীতবর্ণ উত্তরীর বস্ত্রে আরত, শগ্বপারী এবং গণনে পন্দার্পণে গ্ররত্ত 
বামন রুপী নারাঁয়ণের ন্যায় শোভ। পাইতেছে। 
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্ষরিত রজত দ্রবের ন্যায় শুল্কবর্ণ জলধাঁরাঁবলী অন্ধকারে 
ক্ষণক(ল অদৃষ্ট এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ, প্রভাঁয় সন্দূ্ট হুইয়1 বস্ত্রের 
খণ্ডিতদশাঁনগ্রেবর ন্যায় পতিত হইতেছে | পবন বেগে বিচিত্রাকাঁর 
জলদজাঁল কোন প্রদেশে নানাঁবর্ণ হেতু পরম্পর নিলিত চক্রবাঁক- 

ঘিথুনের ন্যায়, কোন প্রদেশে শুল্কবর্ণহেতু উদ্ভভীয়মান হংসাবলীর 
ন্যায়, কোঁন প্রদেশে উদ্ধে বিক্ষিপ্ত মৎস্য মকর প্রভূতির 
ন্যায়, কোনি স্থানে উপরি স্থিত অষ্ট।লিকার ন্যায় দশ্যমান 
হওয়ায় আঁকাঁশমগুল বিবিধ আক্তিপুর্ণ চিত্রপটের ন্যায় শোঁভ] 
পাইতেছে। অশ্বরতল মেঘ পটলে আচ্ছন্ন হইর1 পতরাষ্ট্র উসন্যের 
ন্যার দূষ্ট হইতেছে | যেহেতু ময়ূর মেঘ দর্শনে উন্বাত্ত হইর] 
দ্যুতক্রীড়াঁয় জয়লাভে গর্বিত হুর্যোধনের ন্যার সানন্দে শব্দ 
করিতেছে । কোকিলগণ বর্ধাকাল উপস্থিত দেখিয়। দ্যুতক্রীড়ায় 
পরাজিত বুধিষ্টিরের ন্যায় নিঃশব্দ হুইয়া রহিয়াছে | হুংসকুল 
পাওব গণের ম্যায় অরণ্য মধ্যে গিয়। অপরিজ্ঞীত স্থখনে অবস্থান 
করিতেছে । (ক্ষণকাল টিন্তা করির) বহুকাল হুইল মত্রের বসন্ত- 
সেনার নিকটে গিরছেন)ঃ অদ্যাপি আপদিতেছন ন। কেন? 

( মত্রেয় প্রবেশ পুর্বক্ক) অছে।! বেশ্যার কি ধনপালস!! এবং 
কি নির্দয়ত।! সেই সুবর্ণ ভা কি রূপে অপহৃত হইল ? ইতাঁদি 

কোন কণ। জিজ্ঞাসা না করিয়াই রত্বাবলী দিবামাত্রই অনাদর 

পূর্বক গ্রহণ করিল। মে এতাঁদ্শ অতুল এশ্বর্ধ্য শালিনী হুইয়ও 
এ কথ। বলিন ন! যে আবা মৈতত্রয় ! এখানে আমিতে তোমার অনেক 
পরিশ্রম হুইয়।ছে অতএব কিছু কাল বিশ্রাম কর এবং কিঞ্ৎ জল 

পখন করিন্ন। যাও । অতঃপর সেই দাসীর পুত্রী বাঁরাঙ্গণার আঁর মুখা- 
বলে।কন করিব না। (হুঃখিত হইয়1) ইহা নিশ্চয়ই উক্ত আছে যে 
পন্মিনী কন্দে উৎপন্ন হয়ন।, বণিক জন বঞ্চনা করে না, ন্বর্ণকার 

ড্ররি করে না, গ্রামে বাপ করিসে বিবাদ হয় না, এব” বেশ্যা লুক্ধা হর না; 

এই সকল কথ। নিতান্ত অসম্ভব | অতএব প্রির়বয়স্যের নিকটে গিয়া 
তিনি যাহাতে বেশ্য! এসদ্দ হইতে নিব্বন্ত হন তাহা! করিব। এই বলির! 
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ইতন্ততঃ পর্যাটন পুর্ববক দেখিয়া) এই যে প্রিয়বর়স্য রৃক্ষবাঁটিকাঁয় বসিয়া 
রহিয়াছেন, উঠার নিকটে যাঁই। (নিকটে গিয়]) আপনকীর মঙ্গল হউক | 

চাক | (দেখিয়া ) এইযে প্রিয় সুহ্ৃৎ টমত্রের় আনিয়াছেন, 

বয়স্য ! মঙ্গল ত? এই স্থানে বসুন। 
বিদু | এই বসিলাম। 

চাক | নে কার্যের কি হইল? বল। 

বিদু। সে কার্দয নষ্ট হইয়াছে। 
চাক | তিন কি রত্বাবলী গ্রহণ করেন নাই? 

বিদূু । আমাদের এমত ভাগ্য কি? যে তান গ্রহণ করিরেন না, 

অভিনব কমলের ন্যায় কোমল অগ্রীলি মন্তকে বন্ধন পুর্বক গ্রহণ 

করিয়াছেন | 
চাক | তবে বিনষ্ট হইয়াছে একথা কেন বলিলে ? 

বিদু। মহাশয়! কেনই বা বিনষ্ট ন। হুইল | দেখুন, বাহ ভোগ 

' করিলাম না, যাহা পাঁন করিলাম ন1 ও যান্কা চোঁরে হরণ করিল 

এবং যাহার মূলা অতি অস্প, দেই সুবর্ণ ভাগের পরিবর্তে 
চতুঃসমুদ্রের সাঁরভূত সেই রক্রাীবলী অদ্য হ্থারাঁইতে হুইল | 

চাক | বয়সা! ও কথা বলিও না| বসন্তসেন! আমার প্রতি 

দ্চুতর বিশ্বঃইস করিয়াই সুবর্ণ ভাগ গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন, 

মহাঁমূলা সেই বিশ্বীসেরই মূলাস্রূপ রত্রাবলী প্রদান করিয়াছি 
বিদূ 1 বয়স্য ! আর একটা সন্তপের কারণ এই যে বসন্ত- 

সেন! সখীর প্রতি দৃড়টিপাত পূর্বক সঙ্কেত করিয়। সুখে বদ্ত্র দিয়! 
আমার প্রতি উপহাস করিয়ছে। অতএব আমি ব্রাক্ষণ হছইয়াও 

তোমার পদঘুগল ধারণ পূর্বক এই জানইতেছি যে আপনি প্রত্যবায়- 
বছল বেশ্য! প্রনঙ্গ হইতে শিরন্ত হউন, মে ছেতু বেশ্যা পাঁছুকাঁর 

ভ্যন্তরে প্রবিষ্ট গুটিকার নায় বনুকন্টে বহিষ্কৃত হুইয়) থাঁকে। 

অপিচ। মহা শর ! বেশ্য।, হন্তী, কারস্থ, ভিক্ষু, প্রতারক, এবহ গর্দভ, 
ইনার) যে স্থানে বাঁদ করে তথাঁয় অতি দুক্ট ব্যক্তিরা অবস্থান 

কনে না। 
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চাঁক| বয়স্য ! এখন ও সকল অপবাদের কথ। আর বলিও নাঃ 

আমি আপন অবস্থা বশতই স্বয়ং নিরন্ত হুইয়ছি। দেখ, বলহীন 
ঘে।টক স্যভাঁব বশতঃ সন্বরগমনে যত্তুবান্ হয় বঠে কিন্ত দৌর্বল্যবশতঃ 
তাহার পদচতুক্টয় চলিতে পারে না| দরিদ্র পুকষের চঞ্চল স্বভাবও 

সেইরূপ সর্ঝত্রই গরিয়। থাকে কিন্তু মনো রথ পুর্ণ ন1 হইলেই নিরত্ত হুইয়। 

মনোমধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । অপিচ। বয়সা! যাহার ধন 
অখছে বেশ্যা! তাহীরই প্রিয়, যেহেতু বসন্তসেন। ধনেরই বশীভূভ | 
(স্থগত ) তাহ! নহে, গুণেরই বশীভূত | ( প্রকাশে ) আমি ধনহীন, 
লুতরং তাহাঁকে অবশাই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। 

বিদু। ( অধোভাঁগে দৃক্টিপাঁত পুর্বক স্মগত) ইনি বখন উর্ে 
দৃ্টিপ'ত করিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন তখন অনুমান হত 
নিবারণ করায় ইহ্শর উৎকঠ1 অধিকতর এ্রবল হইল এই নিমিত্ত 

ইহা উক্ত আছে যে কাম অতি ছুর্দিবার্ধা। ( প্রকাশে ) বয়স্য ! 
বসন্তসেনা বলিয়াছেন যে “ অদ্য সন্ধাসময়ে আমি তার যাইতেছি 
এই কথা সীহাকে জানাইবেন” | ইহাতে অনুমান হয় যে তিনি 
রতাবলী পাইব্রীও সন্তৰ্ট না হুইয়া, আরও কিছু লইতে আসিবেন | 
চাঁক। বয়স্য! আসুন) সন্তন্টা হইয়া যাইবেন ! 
চেট | (পৃবেশ করিয়া) ম'নবগণ! সর সর | যায় ব্থার় মেঘ- 

খণ্ড হইতে রি পতিত হয়ঃ তথায় পুষ্ঠচর্মন ভিজিয়! যাঁয়। এবহ 

বথাঁয় যথায় শীতল বা ংলগ্র হয় তথায় তথায় আমার হদয় কম্পিত 

হয়| (হাল করিয়।) আমি সগুচ্ছিদ্র যুক্ত বশী সুস্থরে বাঁজাইতে 
পারি, এব শর্দানের জুরপদূশ মধুরসংরে গাঁন করিতেও পারি । 

অতএন আমার নিকটে ত্বক (পৃসিদ্ধ গায়ক গন্ধার্ব বিশেষ ) এবং 

ন[রদই বা কোথায় লাগে | 
আখর্যা | বসন্তমেন। আমার পতি আদেশ করিয়াছেন যে কুস্তীলক ! 

তুমি আর্য চাঁকদত্তের নিকটে শিয়া আমার আগমন বার্তা নিবেদন 

কর। অতএব এখন আর্য চাঁকদত্তের নিকটে যাই। (এই বলিয়। ই-্ভস্ততঃ 

পরিভ্রমণ পুর্বক দেখিয়া ) এই যে আর্ধ্য চকদত্ত রক্ষবাটিকায় রহি- 
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ফনাছেন এবং সেই ছুষট ব্রাক্ষণও নিকটে রহিয়াছেন, যাহ! হউক 
উহাদের নিকটে গমন করি | এই যে বক্ষবটিকাঁর ছ্বারটি কদ্ধ 
রহিয়াছে! ভাল, বিদুষকের পতি সঙ্কেত করি (এই বলিয়া ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র মৃত্তিক। খণ্ড বিদু'ষকের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল )। 

বিদু। যেরূপ প্াচীর বেফটিত কপিত্থ ( কয়েতৃ) বক্ষ হইতে কপিখ 

পাড়িবার আশয়ে মৃৎ্খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাঁকে দেইরূপ আমার পৃতি 
কোন ব্যক্তি মৃৎখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছে ? 

চাঁক | এই অক্রালিকাঁর উপরিভাগে পাঁরাঁবতের। ক্রীড়া করিতেছে 
নোধহয় তাঁহাদের পদ সঞ্চারেই উহা পতিত হইতেছে 

ধিদু। রে দাসীরপুত্র ছু্ট পারাবত ! থাঁক থাঁক, এই যি দ্বার! 
পরিপক্ক আমৃফলের নায় তোমাকে এই অট্রালিকাঁর উপরি তল্ 
হইতে ভূতলে পাঁতিত করিব। (এই বলিয়া ঘটি উত্তোলন পুর্ববক 
বেগে গমন করিতে উদ্যত হইলেন )। 

চাঁক। (বিদ্ুষকের যজ্ঞেপবীতধারণ পুর্বক আকর্ষণ করিয়!) 
বয়প্য! বলুন বলুন এই ক্ষুদ্রপাণী পীরাঁবত দরিতার সহিত ত্রটড়। 

করিতেছে, উহাকে মারিলে কি হইবে? 

চেট | পাঁরাঁবতের. পৃতি ইহার দ্ব্টিপাঁত হুইল, আঁশার পুতি 
হইল না| যাহ। হুউক পুনর্ধশর মৃ্খণ্ড নিক্ষেপ করি। (এই বলিয়! 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল )। 

বিদু। (চতুর্দিকে দ়্িপাঁত করিয়া!) এই ষে কুন্তীলক আঁসি- 
যছে এখন উহার নিকটে যাই | (নিকটে গির। দ্বারে দঘাটন পু্ব্বক ) 
অহে কুস্তীলক ! পবেশ কর, ভাল আছ ত?। 

চেট। ( পুবেশ পুর্ধক) আর্যপ্ণাম করি | 
বিদু | অরে কুস্ভীলক ! তুমি মেঘপটলে অরত এভাঁদুশ ঘেরতঃ 

অন্ধকীরমর দিবমে কেন আমিয়াছ ? ্ 

চেট। অহে! এ জেই। 

বিদ। কে এ কে? 

চেট। এ মেই। 
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বিদু। কেন এই দাসীর পুত্র, হূর্ভিক্ষকালে ব্বদ্ধরহ্ধের ন্যায়, এ সে 
সে বলিয়। ভর্ছমুখে সা স। করিতেছে? । 

চেট। অহে! তুমিও €কন ইক্রমখ-কাঁমুক কাকের নায় কা কা 
করিতভেছ ?1 

বিদ্বু। অরে! সত্য কথ। বল। 
চেট। (স্বগত)। আচ্ছ! এইরপ বলিব। (প্রকাশে )1 অছে 

তোমাকে একটি প্রশ্ন দিব | 

বিদু। আমি তোমার মস্তকে পদার্পণ করিব । 
চেট | অছে! তুমি জান, কোন সময়ে আত্মরক্ষ মুকুলিত 

ছয়? | 

বিদু। অরে দাঁলীর পুত্র ! গ্রীক্ম সময়ে | 
চেট। (হাস্য করিয়া) | অছে! নালা। 

বিদু। (স্বগত)। এখন কি বলি। (চিন্তা করিয়। ) আংচ্ছ। চঠক- 
দন্ধের নিকটে গিয়। জিজ্ঞীম। করি । (প্রকাশে ) অরে ! ক্ষণকাঁল অপেক্ষ। 

কর | (চাঁকদত্তের নিকটে গিয়া) বয়স্য। একটি কথা জিজ্ঞাঁন। করি, 
কোন মময়ে আতরক্ষ মুকুলিত হয় ?। 

চাক | মৃর্থ ! বসন্ত সময়ে 1 

বিদু। (চেটের নিকটে গিয়। ) মূর্খ ! বসন্ত সময়ে | 
চেট | তোমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন দিব! অতি সমৃদ্ধিশীলী গ্রামসমূহের 

রক্ষা! করে কে ?1 

বিদ্ভ| অরে! রথ্যা। 

চেট। (স্থাস্তে ) অছে! না ন1| 

বিদ্বু। বড় সংশয়ে পড়িলীম | (চিন্তা পুর্বক ) আচ্ছ! চাকদত্বকে 

পুনর্ধার জিজ্ঞান। করি ] (চাঁকদন্তের নিকটে গিয়া পুনর্জার জিজ্ঞাস! 

করিল )। 

চাক । বয়স্য ! সেন1। 

বিদু। (চেটের নিকটে গিক্া) অরে দাসীর পুত্র! দেনা | 
চেট | অছ্ছে! ছুইটিকে একত্র করিয়। শীঘ্র বল ! 
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বিদু। সেনাবসান্ত | 
চেট | অহ্বে! ফেরাইয়া বল | 

বিদূ। ( সপন শরীর কেরাইর়| ) সেনাবসন্তু। 
চেট। জে মুখ ব্রাক্ষণ! ছুইটি পদ ফেরাইয়! বল। 

বিদু। (আপন পদদ্বয় ফেরাইবা ) মেনীবসন্ত। 

চেট | জহে মূর্খ: অক্ষরপদ ফেরইয়! বল। 
বিদু। (চিন্ত।করিয়।) বসন্তমসেনা | 

ছেট্ট | এই সেই বসস্তসেন। আমিরধছেন ! 
দূ । তলে বসন্ুসেলার আগমন বার্তা চাকদত্তকে জাঁমীই ( চাঁক- 

'প্দ+ 7 কা দিলা) নয়ন! তোমার উন্তমর্ণ আসিয়াছেন। 
চ।কু | আমাতদব কুল উন্মর্ণ কোথায় 21 

বিদু। কুলে ন থাকুক, কিন্চ দ্বারে রহিয়াছে । সেই বসন্তসেন। 

অসিযাছেন। 

চাক। বয়ন্থ্য ! তুমি কি গ্রভারণ। করিতেছ ? ! 
বিদু। যদি আমার কথায় বিশ্বাস ন হর, তবে এই কুস্তীলককে 

জিজ্ঞাসা কর। অরে দাসীর পুত্র কুস্তীলক ! নিকটে আইস । 

চেট 1 ( চাকদন্তের নিকটে আলিয়া ' আগা ! প্রণাম করি। 

চাক! ভদ্র! ভাল আছ ত : বল, বদন্তসেন! কি সতাই তঁমসি- 

যাছেন:। 

চেট। 1 মহাশয়, মেই বনন্তদেন। মতই আনিয়াছেন। 

চাক । (সানন্দে ) ভদ্রা আমি কখনই প্রিয় বচন নিচ্কল করি না, 

অতএব কিধ্িও পারিতোবিক গ্রহণ কর। (এই বলিয়। উত্তরীয় প্রদান 
করিলেন) 

চেট। (গ্রন্থণ পুর্বক প্রণাম করিয। মনিন্দে ) আমি আঁর্ম)ার নিকটে 

শিল্পা জানাই ( এই বলিয়। বহির্গত হইল ) 
লিদু। মহাশয় ! এতীদৃশ ঘোরতর ছুর্দিনে বসস্তমেনা কি হ্নিশিত্ত 

আমির[ছেন তাছ। কি বুনিতে পারিয়াছেম ? 

চাক । বয়সা ! সমাক্রূপে বুনিতে পারিতভেছি ন1। 
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বিদু'। আমি বুলিয়াছিঃ যে রত্বাধলী দিয়াছেন, তাহার মুল্য 

অল্প, আবর্ভাগ্েব মূল্য অধিক, এজন্য রত্বাবলী পাইয়াও বসন্ত- 

দেনা সন্ভন্টমন! না হুইয়। আরও কিছু অন্য বস্তু লইবাঁর আঁশয়ে 
আসিয়াছেন | 

চাক | (মনে মনে ) আস্ত, পরিতুইট। হইয়া যাইবেন | 

(তাহার পর অভিসারিকার নার উজ্দ্রলবেশ ধারিণী বসন্ত মেন1, 

সোঁৎ্কগ্ঠ] ছ্ৃত্রবরিণ এব বিট প্রবেশ করিতে লাগিল ) 

বিট | বসন্তসেনে ! দেখ দেখ, বিরহিণীগণের অন্তঃকরণের ন্যায় 

মলিন জলধরর্ন্দ টৈলশিখরে লগ্ন ছুইয়! গর্জন করিতেছে, যাহাদের 

ধন্দি শ্রবণে অন্তঃকরণে অ!নন্দিত হইর] ময়ূর সকল চিত্রিত পিচ্ছ সওদ 
বিস্তার পূর্বক অ!কাশে উৎ্পতিত হইয়|, ঘেন মণিময় তালবন্ত সর্ধালন 

করিততিছে। ভেকনিকর নবজলধারাষ আহত হইয়। পঙ্কব্যাপ্তমুখে জল 

পান করিতেছে | ময়ূরগণ মদমন্ত ছইয়। সানন্দে কেকাঙধবনৈ করিতেছে। 

কদন্বরক্ষ অপরিমিত-পুষ্পে শোভিত হইতেছে । কুলাঙ্গার জনে সম- 

শ্রিত সন্ত্রাস ধর্মের নায় চক্দ্রম। শ্যামল মেদ্পটলে আরত হ্বইয়য 

দিপ্তিহীন হইয়া রহিয়ছেন 1 বিদ্রাপ্ধাল! নীচকুলোৎপন্না যুণ্তি 

কামিনীর নায় নান? স্থানে গমন করিতেছে । 
বনহ | মহাশয়! উত্তন বলিয়াছেন! দেখুন “মুড়ে বসমতসেলে। 

স।জ্রপয়োগির। অঃমার সহিত যদি মায়ক ক্রাঁড) করলেন, তীক্ঘং হই, 

তোম।র ক্ষতি কি?” এইমনে করি খেল এক রা 

ভীষণ গজ্জন ছারা আমাকে পিলানণ করিয়া জু ০ 

আমাদের গথ রোধ করিতেছে । 

বিট । আচ্ছা, তবে রাতিকেই তিরক্গার কত | 

বসং | স্ত্রীল্তান বশত? ভ্ুর্থিণীত1 এই রাহে তিরন্কাহ রিল 

কি হইবে । দেখুন মহটশব ! মেঘসপ্তব অনবহত রর্টি পাতই কক) নিব 

ভীবণ গঞ্ভনই কক, অথবা বজ্তরপাতই কৰক. রনণসন্নিবানে গমনেশস্মুখ 
ক(মিনীগণ শীত উদ কিছুই মাঁনে নঃ। | ও 

 বিউ। বস্নুসেনম 1 দেএ দেখ দেকস পরাস্রাছু মগ? 
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বেগে প্রবাবিত হুইয়। শরবর্ণ ও রণবাদ্যধ্ধান্নি করিয়। এবং জয়- 

পতাঁকা উঠাইয়! দ্রর্ধবল রাজার পুরমধ্যে প্রবেশ পুর্বক করগ্রহণ করেন, 
সেইরূপ এই জলধর বাযুবেগে সঞ্চালিত হুইয়! শ্থ,ল স্ছ,ল ধারাবর্ষণ ও 

ভয়ঙ্কর গর্জন ক্রয়! এবং বিছ্যন্মালায় বেক্টিত হুইয়। নিশানীথের 
কিরণ জাল হরণ করিতেছে । 

বসং | গজেক্দ্রবৎ, মলিন এবং তড়িম্বালায় ও বলাকায় বিভূষিত 

জলদজাল দর্শনেই প্রথমতঃ বিরহ্িণীগণের অস্তঃকরণ সশল্য হইয়াছে, 

তাহাতে আবার এই ছুষ্ট বক বিরহ্িণীগণের বধসময়ের পটছের ন্যায়, 

প্রারট প্রারট (বর্ষাকাল বর্ধাকংল ) এই শব্দ করিয়া যেন ক্ষতস্থানে 
ক্ষ(!র প্রদান করিতেছে । 

বিট | বসম্তুসেনে ! সত্য বলিয়াছ। অন্য আর একটী দেখ। 
গগনমগ্ডল মন্তবাঁরণের সবদৃশ্য লাভার্থে মস্তকে বলাকারূপ উষ্ণীষ বদ্ধ-- 

করিয়! এবং বিছ্বান্সালারূপ চামর বিশিষ্ট হুইয়। রহিয়াছে। 
বম । মহাশিয়! দেখুন দেখুন। গ্রগনমণ্ডলে স্ুর্যামগ্ডল সরস 

তমাল পত্রবহ নিতান্ত মলিন মেঘমালায় আরত হুইয়। রহিয়াছেন। 
বল্ীক লকল জলধারাঁয় আহত হুইয়। শরাঘাভে গজসমূহের ন্যায় 

শীর্ণ হইতেছে। বিছ্যান্মাল1 প্রাসাদের অভ্ন্তরে সঞ্চারিণী কাঁঞ্চনময়ী 
দীপিকার ন্াদ শোভ। পাইতেচ্ছে। ধারাধরনিকর ছুর্বলভর্তৃক বনিতার 

নায় চজ্দিকাকে হরণ করিতেছে। 

বিউ ) বসন্তুমেনে ! দেখ দেখ | কটিবন্ধনে বিভুধিত ও পরস্পরের 

প্রতি প্রধানিত গজসমূহ্হের ন্যায় তড়িগ্ালায় বিচিত্রিত বারিধর সঙ্ঘ 

অনবরত মুষলবারে বর্ষণ করার মেন দেবরাজের আদেশে পৃথিবীকে 

রোপ্যরজ্জুদ্বার। বান্ধিয়া আকধণ করিতেছে । 

বনং । এই এক অন্যপ্রকাঁর দেখুন | নীলবর্ণ মেঘমণ্ডল দিগ্মণ্ডলকে 
অগ্রনে লিপ্ত করিয়াই যেন উদ্দিত হইতেছে দেখিয়া, মুর সকল গুহৃৎ 

মনে করিয়া আনন্দিত হইয়া কেক। রবে :আলিতে আজ্ঞাহয় , 

বলিয়াই যেন আবন্রান করিতেছে । বকপডিক্ত জলধর দর্শনে 

উল্লদিতমনে গগনে উঠিয়া যেন আলিঙ্গন করিতেছে । হংস লকস 
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মৃণাল তক্ষণে বিরত হুইয়। মীনসসরোঁবর গ্রমনে উৎসুক হইয়! উর্দে 
দফিপাত করিতেছে। 

বিট। ঠিক বলিয়াঁছ। দেখ, গগনমণ্ুল মেঘমালা আরত হওয়ায় 
কমলকাঁনন মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে | সূর্ধ্য ও চজ্্রমার অদর্শনে কি দিবা, 
কি রাত্রি, কিছুই বোধ হইতেছে ন1। তিমিরনিকর বিদ্যুৎ প্রভাঁষ 

ক্ষটণক নন্ট, ক্ষৈক দৃষ্ট হুইতেছে। ইহাতে বে!ধ হইতেছে, ভূমগ্ডল 
অবিরত জলধার! রূপ গৃহাভ্যন্তরে এবহ জলধররূপ ছত্রের অধোভাগে 

শয়ন করিয়! নিম্পন্দরূপে যেন নিদ্র! যাইতেছে । 
বসং | মহাশয় ! এইরূপই বটে। দেখুন দেখুন। 

অনাধুব্যক্তির নিকটে উপকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, মেইরূপ মললিনাস্্া 
জলথরের উদয়ে নক্ষত্রমগ্ুল অদৃষ্ট হইয়াছে! প্রোষিতপতিকা 

কামিনীগণের ন্যায় দিবানীথের অদর্শনে দিউমণ্ডল তাঁদৃশ শৌভ। ধারণ 

ফরিতেছে না। গগনমণ্ডল বদ্জরধর ইন্জরদেবের বজ নিঃস্যত অগ্নিসস্তাপে 
সন্তগু হইয়াই যেন জলথারারূপে গলিয়। পড্ডিতেছে। 

আঁরও দেখুন। জলদজাল কখন উর্ধে উঠিতেছে, কখন নিঙ্গে 
আ+নিতেছে। কখন বর্ষণ. কখন গর্জন, কখন বা তিমির নিকর বিস্তার 

করিতেছে; অতএব আধুনিক ধনশাঁলী পুকষের নায় নালা রূপ ধারণ 

করিতেছে । 

বিট । এইরূপই ৰঠে । গণনমগুল বিদান্ম(লায় বে্টিত হইয়া যেন 
জ্বলিয়! উঠিতেছে। কখন আবার শত শত বলকায় শোভিত হুইয়! 

যেন উচ্চঃন্যরে হাস্য করিতেছে । কখন জল ধারারপমর বর্ষণকারী 

শক্রধনু ধারণ করিয়! যেন লক্ষ প্রদান করিতেন্ছে। কখন বজ্পাঁতের 

ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়ায় যেন উচ্চঃস্বরে বিকটশব্দ করিতেছে । কখন বা 

প্রচণ্ড অনিলবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে । কখন বা নীলবর্ণ ভুজঙ্দসভেঘর 
ম্যায় জলধরপটলে আরত হুইয়1! যেন ধূমরাঁশি উদ্ধার করিতেছে | 

বসং। ছে জলথর ! তুমি অতি নিলজ্জ ; যেহেতু আমি প্রাণনীথের 
গুছে যাইতেছি, তুমি পধিমগ্যে বিকট গন্ত্জন করিয়। তয় প্রদর্শন পূর্বক 

আমার শরীরে জলধারারপ ফর প্রদান করিতেছ। 



৬ : সৃচ্ছকটিকন|টক | 

হ্থেদেবেক্র! অমি পূর্কে ভোমার প্রণয়পাশে কখনই বদ্ধ হই নাই; 
তবে তুমি কি নিমিত্ত অনবরত বারিবর্ষণ দ্বারা প্রাণনাথ-সন্নিপানে 

গমনোদাত' আমার পথরে ধে প্র্নস্ত হইযাছ?। হে শক্র! তুমি যে 
কামপীড়ায় পীড়িত হুইয়1 গুকপত্ী অহলা) সম্ভোগার্থে গেঠতমক্ূপ 

ধারণপুর্বচ তাহার নিকটে আপনণকে গৌতম বলিয়। মিথ্যা পরিচয় 

দিযাছিলে, আমিও সেই অলহা কামপাড়ার় পীড়িত হইয়াছি জানিয়! 

আমার পথরোধকারী জলদ জালকে নিবারণ কর | 

ভে! মঘবন ! ভুমি তজ্জন গঙ্ভনই কর. বং জলবর্ষণই কর, অথব1 শত 
শত বন্ত্রপাতই কর, প্রিপনন্নিধানে প্রশ্থিতা দয়িতাগণকে তুমি কখনই 
নিবারণ করিতে পারিবে না| অপিচ। যদি বাগিধর তড্জন গঙ্জন করে, 

কক, তাহাতে আমান ছ্ুঃখ নাই. যেহ্ছেতু বারিধর পৃকষজ্ঞীতি, পুক হের] 

অতি নির্দয় স্রতরাং তাহারা আ্ীলোকের দুখ বুঝিতে পারে না। 

অয়ি সৌদামনি ! তুলি আ্্রীজাতি হুইয়?ও বিরহ্ছিণী আ্ত্রীগণের ছুঃথ 
বুঝিতে পারিতেছ না? 

বিট । বসন্তসেনে ! বিছ্যতেরে তিরস্কীর করা উচিত হয় না! 
যেহেতু বিছা তোম!র উপকার করিতেছে । দেখ, এরাবতের বক্ষ ৪- 

স্থলে সথ্চারিণী সুবর্ণময় রজ্ভর নায়, শৈলশিখরে অর্পিতা শুক্রবণ 
পতাঁকার ন্যায়, ইত্রদেনের ভবলাত্যন্তুরের দীপশিখাস্বদ্ূপ বিছম্মাল' 

তোমার এই প্রেরতমের গন দর্শাইভেছে | 

বসৎ। মঙ্গাশয় ! সতাই বলিয়।ছেন ; এই সেই গ্রহ্থ। 
বিট । বসন্তসেনে! তুমি নুতাগীতাঁদি সকল বিষয় উত্তম জান; 

সুতর1ং নায়ক লঙ্গিধানে গিয়া যেরূপ ব্যাপার করিতে হয়) তাহার 

উপদেশ দিবার প্রয়েজন নাঁই | তথাপি স্নেহ কিঞ্িরহ বলাইবার জন্য 
আমাক মুখর করিতেছে | শারক গ্রহে প্রবেশ করিয়া! আত্যন্ত কোপ করব 

. অনুচিত । যদ্দি তত্যন্ত কোপ কর; তাহা হইলে নায়কের অনুরাগ ভাঁজন 
হইবে ন1| কিন্তু প্রণয়কোপ ব্যতিরেকেও কামরসের তাঁদৃশ উদয় 
“হয় না| অতএব কামের উত্তেজন নিমিত্ত কিঞিৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ 
(করি: এবং সময়ে সময়ে নাঁধককেঞ্ড প্রথয়কোপে কুপিত করিবে | 
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ন।য়কের অনুনরে স্বয়ং প্রসন্না হইবে, এবং স্বয়ং অনুনয় করিয়! 

নায়ককেও প্রসন্ন করিবে | 

তে। ভে। দ্বৌঁবারিক্চ ! আর্ধ্য চাকদত্তরে জানাও যে বিকসিত কদন্ব 
কুনুম সেখরতে আমোদিত এবং নবনীরদ নিকরে লুশোৌভিত এই বধ! 
সময়ে অনন্গ পাড়ায় পীড়িতা, বিদ্বান্র্শনে ও ঘন ঘন গর্জন শ্রবণে; 
চকিত1 এই বদন্তসেনা আনিয়া নুপুর সংলগ্ন কর্দম প্রক্ষ(লন পুর্ববক 

আপনকার দর্শন লালসা দ্বারদেশ দগায়মান। রহিয়াছে | ূ 

চাক । শ্রবণ করিয়।) বয়স্ায ! বাহিরে গিয়া জান, এ কথা কি? 

বিদু। যে আজ্ঞা । (বমন্তুসেনীর নিকটে গিয়া! সমাদর পুর্বক ) 

.আপনকার মঙ্গল হউক | 

বস | আর্য ! প্রণাম করি । আপনি ভাল আছেন? | (বিটের 

প্রতি ) মহু?শয় ! এই ছত্রধারিণী আঁপনকাঁরই ছবত্রধ/রিণী হুউক | 

বিট। (স্বগত ) এই উপায়ে বুদ্ধি কৌশলে আমাকে প্রত্যারত 

হইতে বলিল । (প্রকাশে ) ইহাই হউক ! বসম্তসেনে ! বেশ্যা জাতি 

মায়া, কপটত1ও অনৃতভাষণঁদির আকন; কাঁমরমের আশ্রয় এবং সুরত- 

ক্রশড়।য় অতি নিপুণ, অতএব তুমি দরিদ্র চাকদন্তের নিকটে আপন 

ও দাবা গুগাবলী প্রকাশ করিয়। নিরতিশঘ সম্ভোগ সুখে কালযাপন কর | 

( এই বলিয়া বহের্গত হইলেন ) 

বনং | আধা মৈত্রেয় : তোমার সেই দুযুতকর কোথায় :) 
বিদ | /স্বগত ) অহে।! প্রিয়বঘম্য ধসন্সেনার মুখেক্চারিত দ্যত- 

কর শব্দে অন্কত হইলেন । (প্রকাশে ) বসন্তুসেনে ! তিনি এই শদ্ক- 

বুক্ষবশটিকায় বলয়! রহিয়াছেন । 

বসং | আঁর্যা! তোমাদের শুক্ক ব্ক্ষবাঁটিকা কাহাঁকে বলে 21 

বিদ্ | আর্য ! যথায় কিছুই ভক্ষণ করিতে; ব! পান করিতে পাওয়া 

যায় নাঃ | 

বদং | (ইহা! শুনিয়। হাস্য করিলেন ) 

দিছি। আপনি প্রবেশ ককন্.। 

বসং | ( চেটার কর্ণে) এখানে প্রবেশ করিয়। প্রথমতঃ কি বলিৰ ? 1 



৮৮ মুচ্ছকটিকনাটক | 

চেটী। দ্যুতকর ! এই দন্ধাঁসময় তোমার সুখজনক হইয়াছে? । 

বসং | একথা! বলিতে সমর্থ হইব? 1 
চেটী। সময়ই তোমাকে একথা! বলিতে সমর্থ করিবে । 
বিদু। আর্যে | প্রবেশ ককন। 
বনং | (প্রবেশ পূর্বক চাঁকদত্তের নিকটে গিয়া উহার গাত্রে পুষ্প 

ক্ষেপ করির1) অয়ি দ্তকর! এই প্রদোবকাল তোমার স্ুখজনক 

হইয়াছে ?। 
চাক। ( দেখিয়া) অছে!! এই যে বসম্তসেনা! আনিয়াছেন ! 

(সানন্দে উঠিয়। ) অয়ি প্রিয়ে ! প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল জাঁগরণেই যাপিত 

হুইত। সমস্ত রাত্রি দীর্ঘনিশ্বীসেই অতিবাহিত হইত | ছে বিশালনয়নে 
বসন্তসেনে ! অদ্য তোমার সহিত মিলিত হওয়ায় আমার সেই এপ্রদোষ- 

কাল দুঃখ নাঁশক হুইল | আপনি ভাল ভ্াছেন? এই আপন, 
উপবিষ্ট হউন | 

বিদু। এই আসন রহিয়াছে, এই স্ছানে বসুন । 

( বসস্তসেন। নৃত্য করিয়া উপবিষ্টা হইলেন 
এবং সকলেই বসিলেন ) 

চাঁক | বয়স্য! দেখ দেখ | বসন্তসেনীর কর্ণচ্ছিত কদন্বকুনুম হইতে 
পতিত জলবিন্দু দ্বারা বসস্তুসেনার একটি স্তন যেবরাজ্যে রাঁজপুত্রের 

নায় অভিবিক্ত ছুহয়াছে। অতএব বয়স্য! বসন্তমেনার বস্তদ্য় 

রিপাতে আর্র হইয়াছে । তুমি উত্তম বস্তদ্বয় আনিয়! দাঁও। 
বিদ। আচ্ছ!। 

চেটী। আর্ধ্য মৈত্রেয় ! আপনি বস্থন। আমিই বস্ত্রাদি আনয়ন 
পূর্বক আর্য্য1র সেব। করি । 

( এই বলিয়া ভাছীই করিতে লাগিল ) 
বিদ্বু। (চাঁকদত্তের কর্ণের নিকটে শিয়া ) বয়স্য ! আমি আর্ধ্যা 

বসন্তসেনা কে কিছু জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা! করি । 
চাক। আচ্ছ1, জিজ্ঞানা কর। 
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বিদ। (প্রকাশে) আপনি মেঘাচ্ছন্ন এবং নিশন1থের এটি 

অন্ধকারে পি পুর্ণ এতাদৃশ ছুঃসময়ে কি. নিমিন্ত আনিয়াছেন ? 

চেটী। আর্য! এই ত্রাগ্ধণটি অতি উদাঁরস্বভাঁব, ভাঁল মন্দ ই 
জানেন না। 

বঘসং। "ও কথা বলিও না, ইনি অতি চর একথা! বল। ূ 
চেটী। এই আধা, সেই রত্বাবলীর মূ কত ?, ইহা জিজ্ঞাল' 

করিবার জনাই আলিয়াছেন। 

বিদ্বু। (চাঁকদতের নিকটে শিয়। ) বয়লা ! আমি পৃর্কেই বলিরাছি, 
রত্বীবলীর মূলা অস্প, জুবর্ণভাণগ্ডের মূল্য 'অপ্বিক; এজ্না ধদন্ুমেন! 

সম্ভ্ট না হুইয়। আরে কিছু লইবার আশয়েএ আদিরণছেন | 

চেটী | আর্ষয1 সেই রত্বাৰলী নিজের বিয় মনে করিয়? দযতক্রীড়ায় 

হ1রাইয়াছেন ; সেই দ্যৃতকর রাজার বাঁত।হার, সে কোখাঁয় গিয়াছে, 

জানিতে পারেন নাই । ূ 

বিদৃ। ভবতি! আমর! মাহা বলিঘ্বহ্ছি, ভুনি তাহাই বদিতেছ। 
চেটী। যে পর্য্যন্ত মেই মা দেখিতে না পাওয়া যায় সে 

পর্য্যন্ত এই সুবর্ণভাঁগ গ্রহণ কর। (এই বারা সেই আুবর্ণভাগ 
দর্শাইল ) (বিদ্ষক দেখিতে দেখিতে ভ1::ত লাগিলেন )1 

চেটা। আঁপন্মি যে বহুক্ষণ টস করিতে লাখিলেন 5 ইছ। 

কি পুরে কথনও দেখিয়াহিলেন ? | 

বিদ্ধ। চেটি! ইহার জ্যোতিতে দৃ।উ প্রতিহত হই 

[বৈশেষকূপে দৃক্টিগোচর হইতেছে না । 

চে্টা। তবে দৃড়িই তোমাকে ব্ব্তিত কসিফ্াছে ; মেই এই সুবর্ণ - 

শাগু | 

বিদু। (সহর্ষে)বয়স্য! জেই এই সুবভাতু, যাহা অংনাদের 

গুছ হইতে চোরে হরণ করিয়। ছিল । 

চাক | বর়ম্য! গচ্ছিত বস্তুর প্রতাকরার্থে আমরা ছলপুব্বক যে 

উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলাম ; ইহারা তাহাই অবলন্থন করিরীছেন । | 
ইহাতে আমাদের কেবল বিডম্বন। মাত্র হইল। 

বিদু। বয়স্য! আমি ত্রাক্ষণ্যদ্বার সতাৎ শপথ করিয়। বলিতেছি, 
এটি সেই নুবর্ণভাঞ। 

্খ 

পি 

৪টি ৬ না] 2 ৫1 হে পারি 
০০ 

সি 

১২ 
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চক | ইহ] পরম সন্তোষের বিষয় । 
বিদু/ (চাকদত্তের নিকটে গিয়া গোপনে ) বয়স্য !, ইছ! কি রূপে 

প1ওয়] গেল ?, এ কথ! উহাকে জিজ্ঞাঁস। করিব ? 

চাক | দোষকি?। 

বিদ্ব। ( চেটার কর্ণের নিকটে গিষা) গোপনে জিজ্ঞাঁল। করিল। 

চে্টা। ( বিদুষকের কর্ণে) এই এই প্রকারে (বলিয়। উত্তর দিল)। 
চাক 1 তোমরা কাঁণে কাণে কিবলিতেছ? আমর! কি উদাসীন? 

গ কথা শুনিতে পাব না 21 

বিদৃ। (চাকদত্তের কর্পে ) এই এই প্রকার বলিল। 
চাক | ভক্সে! ইহ! সতাই কি মেই সুবর্ণভাও ? | 

চেটা | আয়া 1 হাঁ, সত.ই সেই সুবণভাও | 

চাক । ভদ্রেঃ আদি ব্রিযবভন কথন ও নিল্ল করি না; অতএব 

পাঁরিভৌবিক স্বদ্দপ এই জঙ্ুীর গ্রহ্থণ কর। (এই বলির! হস্ত 

অন্দুরীয়ক শুন্য দেশিঘ্। লঙ্জভল্ বলার প্রকাশ টি লাগিলেন) | 
মনে মনে) এই এথেই জাম ইহার বাঁপ্য হইয়াছি | 

নট অভাবে যাহার কোপ 

কে'পের সন ও রক্ষা প লট, এবং প্রসাদ টিফিল হথঘঃ ভাদৃশ 

দরিত্র পুকষের ভাবনে এ খ্োতানাকিত। গক্ষ লুল পক্ষী, নীরস তক, 

জলমান ভাহোহর ও দন্ডজভীন মর্প এবিহ খনহটদ পুকষ ইহার) সকলেই 

সুলারপে পরিণত ভয় | 

তপিদ। দরিদ্র পুকর নন না গ্িছ্ের। আনন্ুন) কুতপর, এবহ ফল, 

'দল, কুসুম বিন হুশ্র ভুলা চনে প্ুসসরিঃচত শ্রিরজনের 

'সমাগম-ক্ছতেত আনন্দাতিশ্দে আপন ইিদনাধর হ1 শিশ্বাত হওয়ায় 

দরিদ পুকুর পানিভাষের ময় পারিহতামিক দানের অভাবে এই- 

ভতপ বিকল হইয়। হাছি। 

লিদু] মভাশয় । আতিশন পরিতাপ করিবেন লা প্রেকাশে 

পরিহ্থ।ল পুর্ধীক ) ভাদ্যে : আবাদের মেছু স্নান শাটী দাও । 

বদৎ | আব চাঁকদত্ত! সুবণভাখের বিনিময়ে এই রত্বীবলী 
প্রদান দারা আনাকে অভি নীচ প্রকৃতি কর। তোঁম।র উচিত হয় নাই । 

ঢাক । (লজ্জা পুর্বক কিখি হাগা করিয়। ) বসন্তলৈেলে ! দেখ! 
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সুবর্ণভাঁও চোরে লইয়ছে ইছ1 সত্য বলিলেও কেহই বিশ্বীস করিৰে 

ন্ন।। প্রভাত চাঁকদত্তই লইরাছে এই বলিয়! সকলে আমাকেই অতি নীচ 

মনে করিবে। নেহেতু নিশ্রতাপ দরিদ্রতাই সকলের সন্দেহজনক হয়| 

বিদু। অর চেটি ! বসন্তসেন। কি অদা এই সবীনেই শয়ন করিবেন? 

চেটা। (হাস্য করিয়! ) আধ্য মৈত্রেয় ! এক্ষণ তোঁমাঁকে অভি 
উদারস্বভাব দেখিতেছি ॥ 

বিদ্ভ। ভো। বয়স্য! এই জলদজ্ঞাল 'অধিচ্চিন্ন বারিপারা দ্বার! 
সুখাপবিঘ্ট বাক্তিকে অপমাহিত করিবার নিনিভতই যেন পুলক্ার 

সমুপস্থিত হইতেছে । 

চাঁক1। অতাই বলিয়া । দেখ? যেরূপ মৃণালের অগ্রভাগ পদের 

অত্যন্তর ভেদ করিঘ়। প্রবিন্ট হয়) লেইকপ জলপতর] শামল জলধরের 

অভ্যন্তর ভেদ করিয়া, নিশানাখের অদর্শনে ঢুঃখিত গগন দর অশ্ু- 

ধারার নার) পতিত হইতেছে । 

অপিচ | বঙ্দদেবের বক্স লনৃশ শামিল মেষনডনঃ মুনিজনের জন্তু 

করণের নার সুনির্ধল এবহ ভুলের শারমপ্তনাতের লাস অতি ককশ 

জলধাঁরাদ্বার। দেবরাজের যুক্কারশিই দেন লিকেদ করিতে করিতে 

ইতস্ততঃ গমন করিতেছে । 

পরিয়ে! দেখ দেখ । মদত তমাল পছের নাগর অন্তি শীলবর্ণ 

বিলেপন নদূৃশ জনধরহন্দদরা নিপ্রদেহ এরপহ সুদিদ্ধ ও হুশ।তল 

প্রদোয-ব।রুদ্বারাঁ উদ্দীজিত গথনমওলকে লৌদাননা, মেঘোদয়ে 

প্রেমবতী বুবতির ন্যাঁর, আলিক্দন করিতেছে । 

বসহ 1 (শৃ্দারভাঁব প্রকাঁশ করিয়া চাক দর্তকে অ।লিদন করিলেন) ॥ 

চাক। (স্পর্শসুখ প্রকাশ পুর্মক প্রতণালিপন করিয়। ) হে জলধর ! 

তুমি এক্ষণ গম্ভীরপ্বরে গর্জন কর; যেহেতু তোমার অনুঞ্ছে কাম” 

পীড়িত ও বসন্তসেন1র গাত্র স্পর্শে রোমাঞ্চিত এবং জাতহুরাগ হুইয়। 

আমার শরীর কদস্ব কুদগুমের সদৃশ হইতেছে । 

বিদু। রে দাঁসীরপুত্র ছুর্দিন ! তুমি অতি অনাধ্য ; খেহ্ছেতু তুমি. 

বসন্তসেন!কে বিদ্যুৎ দ্বার! ভয় দর্শাইতেছ। 

চাঁক। বয়স্য ! বিদ্যুতের তিরক্ষাঁর করা উচিত হুয় ন। | শত শত 

বহুসর ছুর্দিন হউক; অবিরত জলধারা পতিত হউক; এবং নিরস্তর 
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? বিদ্যুতের উদয় হুউক ; যেহেতু মাদুশ দরিদ্রজনের ভুল ভা! এই শ্রিয়- 

; তম। বসন্তসেন। আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন । অপিচ। যে পুৰকষগণ, 
'স্বয়ং সমাগত ৩ রর্টিজলে শীতলাঙ্গ কামিনীগণকে আলিঙ্গন 

. করিতে পায়, তাহাদের জীবনই ধন্য | 
_.. শ্রিয়ে বসন্তসেনে? জীর্ণতা বশতঃ এই বেদিকা'র প্রান্তভাগস্থু স্তস্ত 

সকলের মূলভাঁগ বাঁযুবেগে চঞ্চল হওয়ায় উহ্থার উপরিভাগে চক্ররতাপ 

কোন রূপে থাকিতে পারিতেছে না। এবং এই বিচিত্র ভিত্তি 
সকলের লেপন গলিত হওয়ায় জলভরে ক্রেদ যুত্ত হুইয়! অপরিক্কৃত 
হইতেছে! ( উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ) অয়ে ইন্দ্রধন্ !, পরিয়ে! দেখ 
দেখ । গগনমগুল বিদ্যুৎ রূপ জিরা বহির্গত করিয়।, ইন্রধনুরূপ 

পরস্পর মিলিত হস্তদ্বয় গেণলাকারে উত্তোলন করিয়া, এবং জলধর- 

রূপ কপোঁলদ্বয়ের অধোভাঁগ বিস্তার পুর্বক বদন ব্যাদন করিয়া, যেন 

অগ্গভদ্দই করিতেছে । তবে আনুন গ্হু মধ্যে প্রবেশ করি । €এই 
বলিয়! উঠিয়! ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাখিলেন ) প্রিয়ে ! দেখ, 
যেরূপ বীণ1 তাঁলালুলারে বাঁদিত হুইয়; কন অতি উচ্চ. কখনও 

মৃত এবহ কখনও গভীর শব্দ করে| সেইরূপ জলধারা ভাঁলবনে 
অতি উচ্চ, ভগ শাস্ত্র রা শিলাতলে কর্কশ এবং জলমদ্যে শ্রচণ্ড 

শন্দ লরির1 পতিত হইতেঙ্ে | 1 এই বলিয়। সকলে বহির্গত হইল )। 

£ পিন নাদুম পঞ্চন অঙ্ক মমাগ 



ষষ্ঠ অঙ্ক । 

(তাহার পর চেটার প্রবেশ ) 

চেটা। আর্য এখনও জগরিত হন নাই? | যাহা হউক গৃহের 

মো গিয়া জাগরিত করি! (এই বলিষ1 ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 

লাগিল | তাহ!র পর বস্ত্ারতশরীর| নিব্রিত1 বসম্তলেনার প্রবেশ ) ! 

চেটী | (দেখিয়।) আঁধ্যে ! গাঁত্রোথান ককন । প্রভাত হুইয়াছে। 
বসহ1 (জাগরিত হইয়1) কি? রখত্রিতেই ভাত হইল £। 

চেটী। আমাঁদের এই প্রভাত । আপনকার ইহাই রাত্রি | 
বস | চেটী ! এখন তোমাদের সেই দৃযতকর কোথায়? 
চেটী| আর্সেয ! আধ্য চাঁকদন্ত বর্ধমানককে আদেশ করিয় পুর্প- 

করগুক নামক জীর্ণ উদ্যানে গমন করিয়াছেন 1 

বমহ | কি আদেশ করিয়াছেন ?। 

চেটী | প্রভাত না হইতেই গাড়ি জোড়; বসন্তসেনা ঘাইবেন | 
বসহ। চেটি! আঁমি কোথায় যাইব 2 | 

চেটা| আর্যো! যথার় আর্য চাকদত্ত শিয়খছেন | 

বসৎ। (চোকে আলিঙগন করিয়া) অয়ি! আমি রাত্রিতে 

আমাকে ভালরূপ দেখিতে পাই নাই | অতএব অদা তাহাকে ভাঁলরপ 

দেখিব | চেটি ! আমি কি বাঁটীর অভান্তরগ্ছে প্রবেশ করিয়াছি ? 
চেটা? আপনি কেবল অভ্যন্তর গুহছে প্রবেশ করিয়াছেন এরূপ 

নহে, বাট়ীন্ছ সকলের হৃদয় মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছেন | 

বস 1! আমার আগমনে চাঁকদত্তের পরী কি দুঃখিত! হইয়াছেন? | 
চেটী। পুর্বে ছুঃখিতা হন নাঁই, কিন্তু হইবেন। 

বল | কথন? 

চেটী| ঘখন আপনি যাইবেন | 



৯৪ যনচ্ছকটিকনাটক । 

বসং ] তবে আমিই প্রথমে পরিতাঁপিতা হইব | ( অনুনয় পুর্র্বক ) 

চেট ! এই রত্রীবলী লইয়া, আধ্যের পতী আমার ভগিনী, তাঁহার 

হস্তে প্রদান পৃর্ববক এই কথা বলিবে যে আনি যখন আধ্য চাকদত্তের 

4 বশীভূত দালী হুইয়!ছিঃ তখন আমি তোমারও দালী হুইয়াছি। 

এই রত্ববলী তোমারই কণ্ঠের আঁভরণ হুউক॥ 

লা | আর্ষ্য ! আর্য চাকদন্ত আধ্যার প্রতি কুপিত হইবেন | 

হ1 তুমি যাঁও, তিনি কুপিত হইবেন না। 

রঃ | (রত্বীবলী গ্রহণ করির। ) যে আজ্ঞা (এই বলিয়! বহির্গতা 

হইল) 

চেটী। ( প্ুঁল-্রার প্রবেশ পুর্বক ) আর্ষো ! আধ্যা বলিলেন যে 

এই রত্বঁবলী আর্ধ;পুক্র আঁপশকাঁকেই দিয়াছেন : জুভিরাহ ইন্কা আমার 

লওয়। উচিত হয়না! .আর আপুনি ইহা! রঃ জজ টার যে 

আঁধ্যপুত্রই আমার অধূলায অলঙ্ক।র | 
( তাহার পর চাকদন্ভের দ্ারক (পুত ) লইয়' রদনিক! 

প্রবেশ কারিল) 

রদনিক1! এস বাঁছা শকট লইয়া খেল করি 1 

দার | (অককণ) রদন্দিকে ! এই মুত্তিকার শকটে প্রয়োজন কিঃ 
আমাকে সেই সেনার শকট দাও । 

উস সার এ লগা 

(ভ্ুঃখ ৃর্্ক নিশ্বাস ভাগ করিয়া) জাড়! আমরা সোণ। 
চি পইব» প্রিভাঁর প্ুনর্থার সম্পন্তি হউক, তবে সেণার শকট 

লইয়া! খেল| করিবে | খা ছটক ইহাকে সত্বর সান্ত্বনা করি, আর্ধ্য। 
বসম্সেনার নিকটে যাই |) (বসন্ুগেনার নিকটে হিয়া) আধ্যে! 

প্রণাম করি | 

বসং। রদনিকে ! ভখল আছ ত? এই নি কাহ!র ? নাঃ 

বর্ষণ করিতেছে। রী 

রদ| এই বাঁলকটি আঁ্ধ্য চাকদত্তের পুত্র, ইনার নবম রে'হসেন | 
বসং। (হস্ত প্রসারণ করিয়।) এস বাঁছ। ! "আমাকে আলিজন 

কর। ৪ বলির] ক্রোড়ে বমাইয়।) আহা! ইহার পিতার যেমন 
আকুতি, ইহাঁরও তেমনি আকুতি । 



ষষ্ঠ অঙ্ক। | টা 

রদ| কেবল আঁকার টি সমান এরূপ নহে, অনুমণন করি, ইহার 
স্বত।বও পিতার ভুল্য | আর্য চাকদত্ত কেবল ইহাকে লইয়।ই আত্ব- 
নিনোদন করেন । 

বসং | এটি কেন কাদিতেছে? 
রদ| এই বালক আমাদের প্রতিবাদী একটি গৃহ পতির ! বালকের 

ন্বর্ণনির্খিত শকট লইর়। খেলা করিত। নেই বাঁক আপন শকট 
লইয়া গিয়াছে । তাহার পর সেই শকট লইবার জন্য বারহবাঁর প্রার্থন। 
করায় আমি এই মৃত্তিকার শকট গড়িয়া দিয়খছি; ইহাতে মন্তন্ট না 
হুইয়। বলিতেছে; রদনিকে ! আমার মৃত্তিকার শকটে প্রয়োজন ন।ই, 
সেই সোঁণার একট দাও | 

বং | হার! ছয়! এই বালক পরের সম্পত্তি দেগিয়। সন্তাপ করি- 

তেছে। ভগবন্ বিধাঁত ! পদ্মপত্রে ত্র পতিত জলবিন্দুর ন'ায় অস্থির পুৰ- 

যের ভাগ্য লইয। তুমি ত্ৰী- ড়া ড। করিতেছ সা (েরলি সজল নরলে) 

বাছ।! রোদন করিও ন, সুবর্ণ শকট লইয়। তুমিও খেল। করিবে । 

দার | রদনিকে! একে? 

বমহ | আনি তোম।র পিত:র গুণবশীন্ভূতা দাসী | 

রদ | জাদু! ইনি তোনার মাতা হন । 

দার । রদলিকে ? তা নিথ্া। বটিতেছ | সদি ইনি আমার মাতা, 

তবে ইই]র অলঙ্কার কেন ১ | 

বসহ 1 ভাঢু! মনোহর সুখে অতি বৰকণাজনক কথা বলিতেছ 

(অলফার খুলিয়। রোদন করিতে করিতে ) আমি এখন তোমার মাতা 

হইল(ন 1 তুমি এই অলস্ক প্র লগ) ইহার দ্বারা দোখ্রু শকট গাইবে | 

দাঁর। তুনি ঘা, আনি লইব না, হেহেতু তুমি কাদিতেছ। 

বনহ | ( অশ্রু হা্ন। কিয়) জাছু! আমি কাদিব না! তুনি নাও 

এবহ গিয়া গেল। কর | ( অলঙ্কারে মৃত্তিকীর শকট পুরণ করিয়া )জাছ ! 

ইহার দ্বারা সোণার শকট গড়াই | (রোহসেনকে লইরা রদনিক! 

বছিগত: হুইল 1) 

(চেউ শকট লইয়া প্রত্বেশ করিয়। ) রদণিকে ! রদনিকে। বত 

বসন্তসেনা কে জাঁন+5, যে প্দ্দারে & শকট লর্জিত ভহইয়। র 
জাস্পএদ শক | শা শি 

* স্রীলোকদিগের আন্তঃ পুরে শমন[গমনোপযেপী ছোট ছার | 



৯ যৃঙ্ছকটিকনাটক । 

রদনিকা 4 ( প্রবেশ পূর্বক ) আর্য! বর্ধমাঁনক জাঁনাইতেছে, 
পশক্ষদ্বা রে শকট সজ্জিত হইয়। রহিয়াছে । 

বসং। চেটি! ক্ষণকাল থাকিতে বল, আমি বেশভুষা করিতেছি* 
রদ। (বাহিরে শিয়া) বদ্ধমানক! ক্ষণকাল বিলম্ব কর, আর্দ্য। 

বেশভূষ! করিতেছেন। 

চেট। অন! আমিও শকটের আস্তরণ কখপড়খাঁনি আনিতে 

বিল্মত হুইয়াছি; তবে এই সময়ে লইয়া! জানি | এই ব্য সকল 
নানিকাঁয় রজ্জু দেওয়ায় উগ্রন্মভাব হুইয়াছে, ছাড়িয়া যাইতেও পারি 

ন! | আচ্ছা, শকটে আরোহণ করিঘ্লাই যাই। (এই বলিয়। শকট 

লইর। প্রস্থান করিল)। 

বসহ 1 চেট। আমার অলঙ্কার সকল লইয়! আইন, পরিধান 

'করি। (এই বলির] 'অলঙ্কারাদি দ্বারা আপনাকে লজ্জিত করিতে 

ল্/গিলেন )। 

(স্ছাঁবরক চেট শকট লইয়া প্রবেশ পুর্ববক ) রজার শ্যালক সংশ্ছখনক 

আমাকে আজ্ঞ। দিয়াছেন, যে স্াবরক! শকট লইর! পুম্পকরণগুক 
নামক জীর্ণোদ্যানে শীত আইন। আদ্ছ'” সেই স্থানেই যাঁই। 
বলদগ্রণ! চল চল | (যাইতে বাইতে দেখি) এই থে গ্রাম্য 

শকট দ্বার! পথ বন্ধ হইয়াছে | এখন কি করি । | (সগক্ষে ) অরে রে? 

সরিয়। যাও নরিয়! যাও । ( শ্রবণ করিয়!) কি বলিভেছ্ব ? উহা কাহার 

শকট? ছু? রাজার শ্যালক সংস্থ!নের শকউ ১ অতএব তোঁনর। শীত্র 

সরির) ঘা | (দেপিয়া) নভিকের ভয়ে দূত পরাডিত দৃতকরের 

ন্যায় এই বাক্তি আমবকে দেখিয়া গুপ্প ভাবে মহমা পলাইল : এ ব্যক্তি 

কে?। অথব। ইহার অনুসন্ধানে প্রয়েেভন কি? আমি তৃরায় ঘাইৰ | 

আরে রে শকটবাঞ্জা এখদ্যলে?ক ! সঙ্লিয়া শাও সর্ির! যাও) কি 

বলিতেছ ? ক্ষণক্খীল বিলন্ব কর, এবহ গাড়ির চাক। গ্ুরাইয়! দাও | 

অরে রে গ্রানালোক ! আমি রাজার শটালক সংস্থানের চাকর এবহ 

বলবন্, আমি তোমার চাঁকা ঘুর|ইয়া দিব ?1 অথব। এ ব্যক্তি একাকী, . 

এবহ অক্ষম ; অতএব আমি চাক। ঘ্বুরাইয়া দিই | এই শকট আর্য 
চাকদত্তের বৃক্ষবাটিকার পক্ষ দ্বারে রাখি! (এই বলিয়া! তায় শকট 

ব[শিয়।) এখনই আমিতেছি । (বলিয়! চলিয়। থেল )। 



ব ক । 4 

২২,১৮০ 4শর্দের ম্যায় শন। পাহৃতেল্ছঃ বোধ ছয় 

শকট আলিয়াছে। 
বসহ | চেটি ॥ চল, আমার মন চঞ্চল হইয়াছে 1 পক্ষদ্বার দেখাইয়? 

দাও । 

চেটী | আর্ষো !। আমন আমুম্। 

বসৎ । (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়খ ) চেটি তুমি বিশ্রাম কর। 

চেটী | যেআজ্ঞ। | (এই বলিয়! বন্ছর্থত1। ইল )। 

বস (দক্ষিণ নেত্রের স্পন্দন প্রকাশ ও শকটে আরোহণ করিয় ) 

একিঠ দক্ষিণ নেত্রের স্পন্দন হইতে লাশিল কেন 2। অথব। চ1ক- 

দত্তের দর্শন পাইলেই এ ছুর্নিমিস্ত নন্ট হইবে। 

(স্থাবর চেউ প্রবেশ করিয়া) আনি পথের শকট সকল সরাহয়াছ্ছি, 

এখন যাই। (নিজের শকটে আরোহণ পূর্বক শকট চাঁলাইয়! মনে মনে)' 

এই শকট ভারী বোধ হইতেছে কেন? | অথবা চাকা খ্ুরাইয়। 

পরিশ্রান্ত হইয়াছি বলিয়'ই শকট তাঁরী বোধ হইতেছে! যাহাহউক 

আমি যাই। চল্ রে গোক চল্। 

নেপথো । অরে রে দ্বারবান্গণ ! তোমর। আপন আপন রক্ষণ 

ক্ছখৃনে সতর্ক হইয়া! থাক | অদ্য সেই আধানশমক গোঁপাল দাঁরক গুপ্তি 

তণঙ্গিয়!, গুপ্তিরক্ষককে মারিয়া গ বন্ধন ছিডিয়! পলাইতেছে ; অত এব 

তভাঙ্ছাকে ধর ধর। 

( ভাঙার পর সম্ত্ন্ত এক চরণে শৃঙ্খল বদ্ধ ও বস্ত্াবৰত আর্ধাকের প্রবেশ ) 

ছচেট। (দনে মনে ) নগরমপূধা বড় গৌলমাল উপস্থিত হইয়াছে ; 

অভ এব শ্ীস্ত্র শীস্ খই । (এই বলিয়। বহির্গত কইল) 

আপর্াক! আমি নরপতির বন্ধন ভনিত মহ্থাছ্ঃখ দগর হইতে 

কোন রূপে উত্তীর্ণ হইর! এবং পানের অগ্রভাগে সংলগ্র একখণ্ড শৃঙ্খল 

বহন করিলে করেতে, ছিন্নবপ্ধন গজপতির...ন্যায়* ইতস্তত; .আ্রমণ_ 
করিতেছি । 

_আহ্ছে। 1 জামি রাঙ্জা হইব সিদ্ধপুকষের এইরূপ আদেশ হওয়ায় 

রংজ1 পালক আমাকে বপ করিবার জন্য গোপপল্লী হইতে আনয়ন পূর্ববক 

গুপ্ত কারাগারে বাদ্ধিয়া রাশিষ! ছিলেন । এক্ষণ প্র্িয়বন্ধু শর্বিলকের 

অনুগ্র্থে সেই কালাগার হুইতে যুক্ত হুইয়াছি। (ক্রন্দন করিয়1) 
ক ৩) 



৯৮ মৃহ্ছকটিরধণটক । 

যদি আমার অদৃক্টই মুপ্রসন্ন হইয়। আমাকে রাঁজ। করেন? তাহ! হইলে 

আমার এমত দোষ কি? যাহাতে বরাজ। পালক বনা গজের ন্যায় 

আমাকে বন্ধ করিয়। রাখেন । টদবী সিদ্ধি কেহই লঙবন করিতে 
শাত্রন ন। | রাজা সকনের সেবনীয় এবহ বলব ন্; স্তরাহ বলবানের 

সহিত বিংরাদ কর! অনুচিত। আমি মন্দভাগ্য, এক্ষণ কোথায় যাই? 

। দেখির1) এই যে সম্ম,থস্থ বাটার পক্ষদ্বার অনাবৃত রহিয়াছে; এটি 

কোনও মহাত্বার বাটা হইবে । এই বাটীট অতি পুরাতন হওয়ায় জীর্ণ 

এবহ ইহার দ্ববরদেশের অর্গলটি ক্রম ক্রমে ভাঙ্গিয়। ক্ষুদ্র ছইয়াছে। 

ইছর কপণটদ্ববধ অতিরহহ ; কিন্দ্ পুরাতন হওয়ায় ইহার সন্ধি স্থল 

শিখিল হইয়।ছে । বোধ হয, এই বাটির স্বামী আমার তুলা মন্দভাগ্য 

এনহ মহ্থাবিপন্ন দশ! প্রান্ত হইয়াছেন । যাহাগউক্ আনি এই 

স্বউতে প্রবেশ করির। লুকাইয়। থাকি। 
( নেপথ্যে) চল্ রে গোক চল্ । 

আব্যক। (নিয়) তয়ে ! এই যে একখান শকট এই দিকেই আসি- 

তেছে। (দেখির1) এই শকট সৎস্থয ভাবান্িত জনগণের বহন যোগ্য বোদ 

হইতেছে । ভুষ্টলোক ইহাতে আছে এরূপ বোধ হয় ন। অথবা 
বস্ত্রে আরুত হওয়ায় আ্ত্ীলোকের বহন যোগ্য এবং স্্ীলোক লইতেই 

শনেততছ। এইরূপ বোধ হউতেছে । অথবা ইন্া] বাহিরে যাইবার 

লা তোনও ভডঃলাকর বলন খোঙখা্য শকট হইতন 1 যাহা! হউক, এইই 

প্ 

হার পর একট ভইহা বদ্ধম।ন চেটের প্রবেশ 

০১। অআহনিদালান্েরণ আলিক়।ছি। রদনিকে! আধ? বমন্ত- 

0১, একৈ জালা পে শকউ মহ্ডিত হইরা প্হ্িঘাছে | আঘা। আরোহণ 

পুম্পকর ও £ দক জালে দানে গমন বকন। 

শর্শিক। ( শ্রবণ কর্িয়। ) ইন নেশার একট এবং বাহিরে যাইবার 

7151 যাহ! হউক, আনিহ আরেরাভণ কি | এই বলিয়া আস্তে 

গান নাইঈতে লাশিল 11 

ডেট | আলণ কাররা) «ই মেনুপুরের শন্দ হইতেছে ! তিনে বেধ 

ছু আন, গাপিরাছেল | পাছে! নঃসিকায় রজ্জ দেওয়ায় গোক 
৮:৯৮ উদ্রর শ্বভান ছয়ে? আশ এব পন্টান্চাগ দিয়? আরোহণ কৰুন | 



যন্ঠ অস্থ। ৯৯ 

( আশর্দ্যক তাহাই করিল) 
চেট। পদ সঞ্জালনে সঞ্চালিত নুপুর শাদ এক্ষণ বিশ্রান্ত 

হইয়াছে, এবং শকট গু ভারী হুইহাঁহে; ইহাতে নোধ হয় আর্মণ 
আরোভণ করিরাছেন; অতগ্রব শকট ঢালাই | চন্রে গোক চল্। 

(এই বলিয গমন করিতে লাগিল )| 

রক! ( গ্রাবেশ করিয়। ) অর রে ! জয়, কুয়নান. চন্দনক, মঙ্গল, 
পুস্সপভড্র* প্রস্ততি রক্ষিগণ ! তো কেন শিশ্বপ্ত হুইয়। রহ্রিভিল্ 9 

ঘযেনেই গে(পালদ|রক আক কারগুভে আবকৰ হইয়াভিল, লে আজ 

নরপ[ত পালকের দয গ্রস্থির সহিত বন্ধন ছি।ডিয়। পলাহ্য়তকে 

অরে তুই পুক্বদিকে, তুই পণ্চিমদিকে তুই দক্ষিণ 9 
উত্তর দিকে পথের ফটোকে থান্দ। জার এই যে প্রাগীর রহিরছে। 
আমি চন্দনকের সভিত ইহাতে আংবেহণ করিষা দে 

চন্দনক! এই দিকে জায় | 

€( চন্দনক বান্ত হইর৭ প্রবেশ পুর্ববক) অরে রে! বীরক, বিশল্য। 

ভীমাদ্দদ, দ€)ক্কাল, দণুশুর প্রতি রক্ষিগণ। সকলে নির্ডষে আগ, 
এবং সকলে সত্তর হইয়!' এন্সপ যত কর্, যাহাতে রজার রাজালক্মী 

পুকষান্তরে যাইতে না পাঁতুর । অপিচ | উদ্যান, ্হুজনপুর্ণ সভামাা 
নগরে, গোয়ালাপাড়ায় এবং নে পে স্থানে তাহার শাকিবার সগ্তংদনা, 

দেই সেই স্তনে অনুসন্ধান করু। আহে বীরক' তাহার জুদশপার্থে 

কে।ন্ কোন্ন্ান দেখিতেন্ছ। তাহা পির্ভয়ে বল । কেন ব্যন্তি বন্ধন 

ছিডয়। গেপালদারককে লয়! গেল 21 

অহে বীরক! রবিগ্রাহ কোন্ ব্যক্তির অস্টম রাশিতে, চক্র চতুথ- 

রশিতে, বৃহস্পতি ৪ শুক্র যত রাশিতে, মঙ্গল পর্ন রাশিতে, শতহ 
শু 

শনিগ্রহু নবম রাশিতে রহছিয়াছ ১ তাহা বল । চন্দনক ৮1তিত ্াকতে 

কে সে গোপংলদরককে হরণ কররিডে ছে ?1ক% 

* জন্মরাঁশি হইতে যে রাশি অইম হয়, ভাছাঁতত রব থাকিলে য়ন, চতুর্থ 
রাশিতে চন্দ, থাঁকিলে কুক্ষি রোগ? বষ্ঠ রাশিতে শুক থাকিলে যন ও জ্ীর 
সছিত বিবাদ, পঞ্চম রাশিতে মঙ্গল থাকিতে উদ্বেগ বষ্টি লাশশিতত র্লহল্পও 

থাকিলে শকরুরটি ও মনোছুঃখ, এবং নবম রাশিতে শান থাকিলে অর্থনাশি 

ছয় | 



* ০ মৃচ্ছকট্টিকনাটক 
খা 

বীরক | অহ্হে বলাধ্যক্ষ চ্দনক 1 আমি তোম।র হৃদয়ে হন্ত দিয়! 
শপথ করিয়। বলিতেছি, কোনও লোক গোপালদারককে লইয়। গিয়াছে; 

যেহেতু শ্র্য্ের অর্ধোদর সময়েই গোপাপ্দারক পলাইয়াছে। 

চেট। চল্ রে গোৰক চল্। 

চন্দনক। (দেখিয়া) অহে। দেখ দেখ! একখান শকট বজ্কব্ে 

আরত হুইয়! রাজপথের মধ্য দ্দির। যাইতেছে । অনুসন্ধান কর, এই শকট 

কাহার? কোথায় বা যাইতেছে ?1 

বীরক । (দ্েখিয়।) অরে শকট বাহক ! দাড়া দাড়, এই শকট 

কাহার £ কে বা ইহাতে আছে £ এবং কোথায় ব যাইভেছে %। 

চেট। এই শকট আধ্য চাকদন্ডের, ইহাতে আর্য! বসম্তসেন। 

আছেন, এবং পুম্পক্করগুক নামক জীর্েদানে আর্শা চাকদত্তের 

নিকটে যাইতেছেন । 

বীরক | ( চন্দনকের নিকটে গির। ) এই শকট বাহক বলিতেছে, যে 

এই শকট আর্য চাৰদত্তের, ইহাতে আর্যা। বসস্তসেনা আছেন, এবং 
পু্পকরণগুক নামে জীর্ণোদানে যাইতেছেন। 

চন্দনক। তবে যাউক। 

বীরক। ইহার ভিতর না দেখিযাই যাইতে দেওয়। উচিত 2। 
চন্দনক | হ। যাউক্ক। 

নরক | কাহার বিশ্বাসে ছাড়িয়া দিব? | 

চন্দনক | আর্ধা চাঁকদত্তের বিশ্বাসে ৷ 

ববরক। আঁবা চাকদন্তই বকে? বসন্তসেনাই বাকে? যেতাহাদের 

প্রতি বিশ্বংইন করিয়া না দেখিয়াই ছাড়িয়া! দিব । 

চন্দনক। জন্ছ তুমি আয চাৰকদন্তকে জ্ঞান ন1? এবং বমন্তনেনখকেও 

জাঁন না?। ফ্দি আর্ধা চাকদভ্তকে কিন? বসন্তরেনাকে না জান, 

তবে তুমি গগনমণ্লে চক্দ্রিকা সহিত চজ্জকেও জান না। যিনি গুণে 

অরবিন্দের তুল্য, সহস্থনাবে শমধরের তলা, যিনি চারি সমুদ্রের 

নর্কো হ-কুক্ট রত্রুম্বরূপ, এবং বিপন্ন জনগণের বিপন্রিবারণে সাতিশয় 

যত্ববান, সেই মহাত্ব। চাকদর্তীকে কোন্ বাক্তি না জানে । আধ্য। 

বসন্তমেন।, এবহ ধার্ষিকবর আর্য চাকবত্ত, এই ছুইজনেই সকলের 

পুক্তনীয় এবং এই নগরের তিলক স্বরূপ । 



ষ্ঠ অহ । ১৬৩ 

বাঁরক । অহ্থে চন্দনক ! আনি চাকদভ্তকেও জানি এবং বসন্তসেনাকেও 

জানি। কিন্তু রাজকাধ্য উপস্থিত হইলে, অধিক কি বলিব, আপন 

পিতাকেও পিতা বলির। জ্ঞান করি না| 

আধ্যক| (মনে মনে) এই বীরক আমার পুর্বব শত্র এবং এই 
চন্দনক আমার পুর্ব বন্ধু । বিবাহ সময়ে এবং শাশানে প্রস্বলিত অগ্নি- 

দয়ের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বিবয়ে য় যেমন ইবলক্ষণা আছে, সেইরূপ চন্দনক 
ও বীরক উভয়ে একমাত্র রক্ষণকার্ষ্য নিযুক্ত হইলেও উভয়ের স্বভাবগত 
অনেক প্রভেদ আছে। 

চন্দনক | বীরক ! তুমি রাজ্যরক্ষণে নিযুক্ত মেনীপতি এবং রজার 

বিশ্বম্তপীত্র ; আমি শকটের গ্লোক ধরিয়! থাকি, তুমি শকট দেখ । 

বীরক। চন্দনক! তুমিও রাজার বিশ্বস্ত বলাধাক্ষ; অতএব 

তূনিই দেখ | 

চন্দনক । আমি দেখিয়াছি, তুমি দেখ । 

বীরক | ওহে তুমি যাহ। দেখিয়াছ, তাহা রাজ। পালক দেখিয়ছেন, 

মনে করিতে হইবে । 

চন্দনক। অরে শকট বাহক ! শকট স্থির কর্ 

চেট। (তাহাই করিল )। 

আর্সাক | (মনে মনে) হায়! রক্ষিপুকষেরা আমাকে দেখিতেছে ? | 

.দেউডাগ্য বশতঃ নিকটে অস্ত্র নাই; কি করি? | অথব। | আজ আমি 

ভীমের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিব । বানছুই আমার অত্র হুইনে। 

শক্রদিগকে প্রহার করিতে করিতে আমার মৃত্যু হয় সেও প্রশহননী়, 

তথাপি কারাগুহে থাকিয়। মরিলে তাহ! প্রশংসনীয় নহে । অথব1 এক্ষণ 

সাহস প্রকাশ করিবার সময় নছে। 

( চন্দনক শকটে উঠিয়া দেখিতে লাগিল )। 

আর্ক! আনি তোমার শরণাগত হইলাম। 

চন্দনক। (সংক্কত ভাষায় ) শরণাগত ব্যক্তি নির্ভর হউক । 

আম্যক। যেব্যক্তি শরএগত চোকের রক্ষা! ন! করে, তাহাকে 
পা পর 

জয়লপ্ম্মী, মিত্র ও. ত্রাত্রাদি বন্ধুবর্গেরা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ, বরেন। 
মস পাবা জলি 

এবং সেই ৰাক্তি জনসমাজ্জে নিয়ত উপহ্াসাম্পদ হয়। 

চন্দনক। এই যে অধ গ্োপালদারক! যেন্ূপ পারাবত শোল 



সি শম্পা 

১৪২ মুছকটিকশাটক। 

পদ্ষণীর ভয়ে পলণইয়। ব্াাধের হস্তেপতিত হর; সেইরূপ ইনি রাঙভ'য় 

পলাইয়। রক্ষিগণের হস্তে পতিত হইলেন | (চিন্তা করিয়া ) এই 

গরোশালদারক নৈরপরাধী, আমার শরণাগত, মহাত্মা! চাকদন্তের শকটে 

আরোহণ করিয়! রহিয়াছেন এবং আমার প্রাণরক্ষব আধা শর্বিলকের 
পরম মিত্র | এদিকে ইহাকে ধরিবাঁর জনা রাজার আদেশ, হইয়াছে। 

এখন বিচার সঙ্গত কি কর] উচিত? | অথবা যাঁছাই হউক, আনি ইঙ্টীকে 

প্রথমে অভয় প্রদান করিয়াছি । ভীত ব্যক্তির প্রতি অভয় দানে আসক্ত 
পপ ও পা উপ পর তা পপ জা জা 

ভইর] এবং পরোপকাছের নিরত- যত করির। যদি মৃতু মুখেও পতিত হুষ 
পেত আজ সল। করা 

চি ই ০ চল চপ অপ ডলি 

তাহা ছইনলে জনসমাজে তাহার প্রশহসাই হইয়! হাঁকে | (সভর়ে অবতীর্ণ 

হইয়া) আর্ষা দি (এই অর্দোচ্চারণ করিরাই ) লা, আষ7া বমসেনা 
দুষ্ট! হইল | ইনি নলিতেছেন, যে আমি মহাত্বা চাকদন্তের নিক 

অভিসার করিতেছি, তোমরা আমাকে রাজপথে অবকদ্ধ করিয়! অ+- 
নানন] করিতেছ।, ইহ। আতি অন্যায় ও অসনূশ কর্ম করিলে । 

বীরক। চন্দনক! এ বিষয়ে আমার মহ! সংশয় উপস্থিত হইল। 
চন্দনক। তোমার কি প্রকার সহশয় 2। 

বীরক। কথা বলিবাঁর সময়ে তোমার গলদেশ জন্ত্রমে ঘড় ঘড় 
করিল এবং তুমি প্রথমে আর্য দৃষ্ট এই বলিয়াই পুনর্কার আর্ধা? বসন্ত- 
সেন] দুটা! হইল, এইরূপ বলিলে; ইহাতেই তোমার কথায় আমার 

বিশ্বাস হইতেছে ন!। 
চন্দনক। বীরক! কেন তোমার বিশ্বান হইতেছে না? আমর! 

দাক্ষিণাতা এবং অব্যক্তভাষী, খস প্রতি শ্লেচ্ছ জাতিদিগের নান+- 
দেশীয় ভাঁষা জান ; সতরাং ইচ্ছানুমারে নানাপ্রকার কথ? বলিতে 

পারি, দৃন্ট, দৃদ্ট!, আর্য, আর্া। ইত্যাদি শব্দ বিচারেকি প্রয়োজন %; 
যে হেতু স্ত্রীলিঙ্গ পুহলিদ্দ ও নপুহসকলিদেের উল্লেখ প্রস্তাব সন্ত 
ছে | 

বীরক 1! অহে! আমিও দেখিব 7 যেছেত রাজার এ৯ঈরূপ আজ 

আছে, এবং আনি রাঙ্গার বিশ্বস্ত ভতা। 

চন্দনক | ৩বে আমি কি অবিশ্বাস্ত ১। 

নীরক |. ওকে 1 তাহা নছে রাজার আদেশ এইরূপ, যে জকলেই 

দেখিবে। | 



. ষষ্ঠ অঙ্কী। - ১৩ 

চন্দনক | (মনে মনে) আর্ধা গোপলদারক মহাঁপ্রা চাকদন্তের 

শকটে 'সারে।হণ করিয়া পলাইতেছেন, যদি ইহ প্রকশ করি, ভাহ! 

হইলে রাঁজখ মহত্ব! চাকদত্তের দণ্ড করিবেন: অতএব এ্রস্থলে কি 
উপার করি? | (চিন্ত$ করিয়া!) কর্ণ'টদেশীর বিবাদ আরস্ত করি ! 
( প্রকাশ করিয়! ) অরে বীরক! আমি চন্দনক, আমি শকট দেখিরাছ্ছি, 

তুই আবার দেখবি, তুই কে?। 

বীরক। অরে! তুই কে?। 

চন্দনক। অহে তুমি বড় পুকজনীর ও বড় মাননীয়, ভুমি আপনার 

জাতি কি? তাহা স্মরণ কর না 21 

বীরক | (ক্রোধপূর্ধক ) অহে! আমার কিজাতি + 

চন্দনক।| কেবলিবে?। 

বীরক | তুমিই বল। 
চন্দনক। অখব] নাই বল । আমি তোম।র জাতি জানি আপন 

স্বভাবের গুণে প্রকীশ করিব না, তাহ। আমার মনেই থাকুক ; দেখ, 

কয়েতকে ভাঙ্গিলেই তাহার গেধরৰ যায়। 

বীরক | অহে! বলবল। 

চন্দনক | (কোনও সঙ্হেত করিল )। 

বীরক 1 অরে! একি রকম 27 

চন্দনক। অহে তোন:র হস্তে একখান প্রান্তর খণ্ড ও কর্তরী থকে, 

এবহ তৃমি পুকষের কুধ্ত গ্রশ্থির সংক্থাপক, তুমিই আবার পেনা- 

পতি হুইয়াছ। 

বীরক। অহে চন্দনক' তুনিও «ভু মানী, তুমিও আপন জাতি 

স্মরণ কর না? - 

চন্দন্ক | অহে 1! আনি হন্দনক, আমার চরিত্র চজ্দরের ন্যায় বিশদ্ধা; 

আমার জাতি কি? 

বীরক | কেবলিবে 21 

চন্দন | তুমিই বল বন্ল। 

বীরক। (সঙ্কেত করিল )। 

চন্দনক | ত্য! ইচছাতেক্ষিবুবাইলগ। 

বীরক। আহে! শন শন 1 তোমার জাতি অতি বিশদ্ধ ' তোমার 



১০৪ যুচ্ছকটিকনাটক । 

মাতা ভেরী, পিত। চক, তুমি হুর্ম.খ (অপ্রিয় ভাঁষীঃ বা ৰাঁনর ) তোমার 

ভ্রাতা কাড়া ; তুমিই আবার সেনাপতি হুইয়াছ। 
চন্দনক। (সক্রোঁধে) আনি চন্দনক চানার ? আচ্ছা, তুই শকট দেখ । 
বীরক | অরে শকট বাহক ! শকট ফের, আমি দেগিব | 

( চেট তাহাই করিল ) | (বীরক যেমন শকটে উঠিতে ছিল, চন্দনক 

অননি হটাঁৎু তাহার কেশাকধণ করিয়া! ভূমিতে ফেলির। পদাঘাত 

করিতে লাগিল )। 

বীরক । (ক্রোৰ পুর্্বক উঠিয়া ) অরে চন্দনক ! আমি রাজার 

ভৃত্য, আমি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিভেক্ছিলাম' তুই চুল ধরিয়া 

আমাকে পদাঘাত করিলি; অতএব শুন রে চন্দনক! শুন্,কআনি 

বিচারালর়ে গিয়া! যদি তোর চতুরদ্গ করাইতে না পারি, তবে আমি 

বীরই নই। 

চন্দনক। অরে তুই রাঁজকুলেই যাঁ, বা বিচারালয়েই যা, তুই 
কুক্ধ,রের তুল্য, তোর দ্বার] আমার কি হইবে ?। 

বট্রক | আচ্ছা, তথার যাঁই (বলিয়। বহির্গত ভইল )। 

চন্দনক | (চারিদিক দেখির!) যাও রে শকট বাছক ! যাও | যদি 

কেহ জিজ্ঞাস! করে, তবে বলি, যে চন্দনক ও বীরক উভয়ে শকট 

দেখিরাছেন। আন্যে বসন্তসেনে ! আমি আপনকাকে চি স্বরূপ 

কিছু দিব | £ এই বলিয়! খন্ড প্রদখন করিল )। 

আর্ক । (খড়ী লইর! আনন্দ পুন্দক মনে মনে) অয়ে! আমি 

শক্ত পাইলাম, আমার দক্ষিণ ব'ভু স্পন্দিত হইতেছে, আমার সকলই 

অনুকূল হইল, এবং আমি এতাদূশ বিপদ্ হছইতেও রক্ষিত হইলান। 

চন্দনক। বসম্তসেনে ! এস্থলে আমি এই জানাইতেছি* আমার 
প্রতি আপনকধর (বিশ্বাস জল্বিয়াছেঃ আপনি চন্দ্রনককে »ময়ে ল্মরণ 

করিবেন | আমি বিষয়লোভে লুন্ধ ছুইয়। একথ। বলিতেছি না, কেবল 

স্লেছ ভরেই বলিতেছি। 

আর্ধ্যক | চন্দনক! তোমার চরিত্র চক্ডের ন্যায় অতি নির্মল, তুমি 
টৈববশতঃ আমার বন্ধু হইলে! বাঁ? দিদ্ধপুকষের অশদেশ সত্য হয় 
তত আমি চন্দ্রনকে অবশ্যই ল্মরণ করিব । র 

চন্দ্নক। হর হরি ব্রন! শূর্পা ও চন্দ সকলেই তোমার মঙ্গল 



ষষ্ঠ আহহ । ১০৫ 

কন | দেবী ভগবভী যেরূপ শুভ্ত ও নিশুভউকে বধ করিয়! ছিলেন 

সেইরূপ আপনিও শত্রপক্ষ ক্ষয় করিয়া সিদ্ধাদেশ প্রতিপালন কৰুন ! 

, ( চেট শকট লইয়। বহির্গত হুইল )। 
চন্দনক| (নেপথ্যের দিকে দৃ্টপ!ত করিয়) অয়ে ! এই যে আঁমার 

প্রির বয়ম্য শর্মিলক বহির্গমনকারী আনাকের পশ্চ1ৎ পশ্চাৎ যাইতে- 

ছেন | শামি রাজার বিশ্বস্ত ও প্রবান দগুথারী কীরকের সহিত বিবাদ 
করিরাছি: সুতরাং আমিও আপন পুত্র ও ভ্রান্ভগণের সহিত মিলিত 

হুইয়। প্রিয়বগরন্যেরই অনুগমন করনি (এই বলিয়। সকলেই বহির্গত 

হইল )। 
শকট নিপার্ধায় ন।মক ষষ্ঠ আহ সম] 

শ্গপ্তভম অহ্ক। 

৷ তাহার পর চাকদন্ত ও পিদূষবের প্রবেশ )। 

বিদু। মভাশর ! দেখুন দেখুন এই পুস্পকরগুক জীর্শোদ্যানের 

কিরূপ শোৌভ। হুইয়!ছে। 

চাক! বয়স্য ! ইহা সত্যই বটে? দেখ, বণিকের ন্যায় রক্ষ সকল্ 

বিক্রেয় ড্রবোর ন্যাক কুম্থুমর!'শি লইয়! শোভ1 পাইিতেছেত এব করেত ও 
পুকমগণের ন্যায় ভ্রমরগণ মূলা দিবার জন্যই যেন ইতস্ততঃ বি5রণু 

করিতেছে। ্ 
বিদু। মহাশয়! স্বভাব সুন্দর এই শিলাতিলে উপবেশন ককন । 
চাক । (বনিয়।) বয়ম্য ! বদ্ধম।নক আমিতে অনেক বিলস্ 

করিতেছে। 

বিদু। আমি বর্ধমানককে বলিয়া ছিলি যে ভুমি বসন্তনেনাঁকে 

লইয়1 ত্বরার আইল। 

চক | তবে কেন বিলম্ব করিতেছে? 

বন্ধমানকের শকটের অশ্রভাণে কি অপর শকট মন্দ মন্দ গমনে এমন 

করিতেছে? মেই জন্যই ফি.গমেই শকটের পাশে পথ পাইবার লিশিত্ত 
বদ্দমানক অপোঙ্গ। করিতেছে * কিহ্বা চক্রের কোণ অনয়ব ভগ্ন হওয়ায় 

নুত্তন বয়ন ঘে(জন। করিতেছে? কিবা লাগান ছিংড়িয়া গিয়াছে £ 
১৪ 



"গঙড মৃচ্ছকটিকনা টিক 1 - 

অথবা পথিমধ্যে রক্ষাঁদি পতিত হুওয়াঁয় শকটের গতিরোঁধ হইয়াছে, 

সেই জন্যই কি অনা পথের অন্বেষণ করিতেছে? অথব1 বাহনদ্য় 

আপন ইচ্ছান্তসাঁরে মন্দ মন্দ গমনে আমিতেছে? 1 * 

চেট!। (গুশ্ুভাবে তর্ধ্যক কর্তৃক অধিরূঢ় শকট লইয়1 প্রবেশ কয়িয়া) 

চল্ রে গক চল্। 
আধর্ধার | (মনে মনে ) আমি রাঁজ পুকষগণের দর্শন ভয়ে সাতিশয় 

ভীত হুইয় ও ;) মদায় চরণ শৃঙ্থখলে বদ্ধ হওয়ায় অবশিষ্ট পথ যাইতত 

পাভিছ্ি না মেক্ূপ কোঁকিলশাবক বায়লী দ্বার! আপন কুলায়ে 
পরিরন্ষি5 হু? লেইরগ আমি সাধু চাঁকদন্তের শকটে অপরিজ্ঞাতরূপে 

'রোহণ পুক্ধুক জাত রক্ষা করিয়! পলায়ন করিতেছ্ছি | 

অহে!! অমি দগর হইতে অনেক দূরে আলিয়াছি। এক্ষণ এই 

,শকট হইতে অবতীর্ণ ছইয়। উদ্যানে প্রবেশ করিব? কিংবা এই 
শকউন্ব।মী আব চ'কদস্তের সহিত সাক্ষাঁ করিব ?| অথবা উদ্যানে 
প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নই | শুনিয়।ছি মাননীয় মহা ত্ব। চাকদত্ত 

অতিশন্ন দ্ধ. £ অতএব তখহু' (প্রত্যক্ষ করিয়1! যাইব। 

€..ই মহ! ঢাকদত্ত আমাকে এই শকট হইতে অবতীর্ণ ও ঘে1রতর 

5 য শহতে গরিমুক্ত দেখিয়া অবশ্যই জুখী হইবেন? আমার এই 

গর, এ০'দৃশ হুরবন্ছ। প্রাপ্ত হুইয়াও কেবল মেই মহাত্বার গুদেই. 

? “ররন্ষিত হইয়া | | 

চেট | এছ মনেই উদ্যান, এখন আর্য চাকদঞ্জভুর নিকটে যাই। 
৮7 07,1 শ্গার্সায মৈত্রেয় 

টি মহাশয়! একটি প্রিয় সংবাদ বলি,বর্ধামানক যখন ডাঁকি- 
তেছে, বোধ ছয় বসন্তমেন। আলিয়াছেন | | 

ক চন ভাল | 

শিদু। আর দ!সার পুত্র! বিবন্বকরিলি কেন?। 
চেট | আধ্য ইন্রেন। ' ক্রাধ করিবেন না, আমি প্রমগে যানাস্তরণ 

বিল্যাত হুইর। আিয়াহ্থিল্াম, পরে তাহা! আনিবার জন্য গমনাগমন 

করার বিলম্ব হুইয়াছে। 

চাক | বর্ধমানক ! শনট ফের! | সথে টমত্রেয় ! বমস্তসেলাকে 
ন্/মাইয়া অ।ন। 



সপ্তম অঙ্ক । ১৬ধ 

বিদ্ব] তাঁহার কি পদঘ্ধয় শৃত্খলে বন্ধ আছেঃ যে তিনি ব্যয় 

নামিতে পারেন ন1? | (উঠিয়। শকটের আবরণ খুলিয়া ) ওগো! 
এ বনস্তসেনা নয়' বসন্তসেন | 

চাক। বয়ন্য! পরিহ্থাসে কাজ নাই । নে কাঁলবিলম্ব সহিতেছে 

না| অথব1 আমিই নাঁমাই | (এই বলির] উঠিতে লাগিলেন )। 

আর্্যক | (দেখিয়1) অয়ে ! ইনিই শকটের প্রভু! আঁছা ! ইহার 
চরিত্রও যেরূপ শ্রুতি রমণীয়, ইহার আরুতিগ নেই রূপ নেত্র রমণীয় | 

যাহ! হউক, এক্ষণ নিশ্চয়ই রক্ষিত হইলাম 
চাঁক | ( শকটে উঠিয়। দেখিয়া ) অয়ে! ইনিকে? ইহা ঝহ্ঙ্গাথ 

করিকরের ন্যাঁয় দীর্ঘ ; অংসদ্ধয় নিচের নায় বর্তুল ও 
বক্ষস্থল স্থল ও বিশাল; এবং নেত্রদ্বয় ঈষৎ্রন্তুবর্ণ চঞ্চল * "শু 

বিস্তৃত | এই মহাত্া এতাদৃশ সুলক্ষণাক্রাস্ত হুইব।৪ পাশযর্নব « 

বহম করিতেছেন কেন? 1 মহাশয়! আপলি কে? 

আঁর্যক। আমি আপনকার শরণাঁগত। ক গেবসত সদ এবন, 

আমার নাম আর্ক | 

চাক! রাজ! পালক যাহাকে_ গোপপলী হইতে আঁনাটর। কারা" 

গুছে বদ্ধ করিয়া ছিলেন, ত্মি কি সেই ?। 

_ব্আর্জাক। হ্থা মহাশয়! আমি সেই | 
চাঁক। তুমি টদব বলেই এখাঁনে উপস্থিত হইয়! আমার দৃষ্টিগোচর 

হইলে । আমি বরহ প্রাণও পরিত্যাগ করিব | তথাপি শরণাঁগতৃকে 

পরিতাগ করিব না। ্ 

7 (ইছা শুনিয়। আদ্র্যক আনন্দ শুকাঁশ কত্রিতত লাগিল) 

চক | বর্ধমানক ! ইহার চরণের শ্গ্বল খুলিষ। দাও । 

চেট। যে মঁজ্ঞ। ( এই বলিয়। শুশ্ধল খুলিয়। ) আর্য শৃগ্ল 

খূলিয়। দিলাম । 
আঁধ্যক। লৌহ শৃ্থল অপনীত হইল । কিন্ত স্নেহমস দুটতর অপর 

শঙ্খুল দত্ত ইল | টি 

বিদু। তুমি শৃঙ্খলে বন্ধ হুও। এবরক্তি মুক্ত হউজ। এক্ষণ 

আমরা যাই । 
চাক | আঃ ক্ষান্ত হও। 

এগ 



৪ যচ্ছকটিকনাটক। 

আর্ক | লখে চাঁকদত্ত ! আমি প্রণয় পূর্বক আপনকার একটে 

আরোহণ করিয়। ছিল।ন ; অতএব. আ[মার প্রতি ক্ষমা! করিতে হইবে | 
চাক17 আপনি প্রয়ৎ প্রণয় প্রকাশ করায় আমি অলঙ্কংত 

হইশ্রাছি | 
আধর্যযক | আমি যাইতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুমতি ককন | 
চক । আচ্ছা, যাও। 

আর্বাক। আমি শকট ছইতে অবরোহণ করি । 
চাক | স্থে! অবরোছণ করিতে ছইবে ন1 | তোমীর পদবন্ধন 

এইমীত্র অপনীত হুইরাঁছে | সুতরাং ভরত গমনে যাইতে পারিবে না); 

এখানেও রক্ষিপুকষেরাঞ&.অ্রমণ করিতেছে; শকটে যাঁইলে কেছু 

জন্দেহছ করিতে পারিবে না। অতএব এই শকটে আরোহণ করিয়।ই 

যও। 

আঁর্ধ্যক। আপনি যাহ! বলিতেছেন ত'হঠই করিব | 

চাক। খে ! কুশলে বন্ধুগণের নিকটে যাও । 

আঁর্্যক | মহাশর ! আপনিই আমার পরম বন্ধু 1 
চক! কথার প্রসঙ্গে অংমাকে ম্মরণ করিও । 

আর্ক | বরং আপন আ'ত্মাকেও ভুলিব, তথাপি 'আপনকাকে 

ভুলে ন1। 

চাক 1! পখি মধো দেবতার! তোমাকে রক্ষা! ককন। 

আব্যক। আপনিই আমাকে রক্ষা কর্ঃিলেন । 

চ)ক। ভুনিস্বায় ০$ভাগ্যবলেই রক্ষিত ছইয়।ছ। 

আবর্ষ।ক। মহাণ্র ! আপানই তাহার হেতু বলিতে হুইবে। 

চাঁক। রাজ! পালক তোমাকে ধরিবাঁর জন্য সাতিশয় যত্ুনাঁন 

হওয়ায় নানা স্থানে রক্ষিগণ ভ্রদণ করিতেছে; অতএব ভুমি শীঘ্র গমন 

কর। 

আর্ক | আমি চ্ললখন, কিন্ড প্রনর্ধশর যেন দর্শন পাই । (এই 

বলয়! বহির্থত হুইনে ) | 

চক | মৈত্রেয়! নরপাঁল পালকের এইরূপ অত্যন্ত আপ্রর কম্ম 
করিয়া আমদের এই চ্ছনে ক্ষণকাল অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নছে; 

অতএব তভুনি এই শৃঙ্খল পুরাতন কুপে নিক্ষেপ কর ; যেহেতু ক্ষিতিপীাল 



'অফটম অন্ধ । ১০৯ 

পাঁলক, চর দ্বার! ইছ! দেখিলে 9 দেখিতে পারেন | (বামান্ষিম্পন্দন 

প্রকাঁশ করিয়। ) টমত্রেয়! আমি বসন্তুসেনার দর্শন নিশি উত্নুক 
হইয়।ছি | দেখ, প্রাণলমা সেই বসন্তসেনাঁকে দেখিতে না পাইয়া 
আমার বামাপ্ষি স্পন্দিত হইতেছে । আমার অন্তুঃকরণ অকারণে ভীভ 

হুইয়! নিরতিশয় হুঃখাকুল হইতেছে ॥ঃ অতএব আইস, আমর! 

যাই। (পরিভ্রমণ করিয়!) অন্ম.ণে অনন্দল স্মচক ভিক্ষুর দর্শন হইল 

কেন? | (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) এব্যক্কি এই পথে আহল্গক, আঁমর। 

অন্য পথে যাই | (এই বলিয়া সকলে বহির্গত হইল )। 

আর্যাকপিহরণ নামে সগুন অঙ্ক সমাপ্ত | 

অষ্টম অঙ্ক 

( তাঁহার পর আঁদ্রবস্্র হস্তে করির1 ভিক্ষুর প্রবেশ ) 

ভিক্ষু । অহে অজ্ঞ পুকষগণ ! তোমর ধর্মসঞ্চয় কর; তোমরা 
আপন উদর সংযত কর; পরমেশ্রের ধ্াানরূপ পটহ দ্বারা নিয়ত 

জাগরিত হইয়া থাক; যেহেতু ছর্দমা ইন্দ্রিয়রপ চেউরগণ চিরসঞ্চিিত 
ধর্ম হরণ করিতেছে । আমি তাবৎ বন্তই অনিত্য জানিয়ং কেবল 

ধর্মেরই আশ্রয় লইয়াছি। 
অর্পিচ। যে পুক্ষ চক্ষুরাদি পর্চ। বাহছোক্দরিয় বশীভূত করিয়া, 

অবিদ্যার বিনাশ পুর্বক শরীরকে নির্দেষ করিয়া এবং কামাদি 

অন্তরিক্ির সকল দমন করিয়! যাবজ্জীবন ঈশ্বর চিন্তায় কাল যাপন 

করে, সেই পুরুষ অবশ্যই স্বর্গবাঁমী হয় । 
অপিচ! যেপুকষমন্তক ও মুখ যুশ্ডিত করিয়াছে, কিন্ত আপন 

চিত্ত মুণ্ডিত অর্থাৎ নির্মল করিতে পারে নই. তাহার মস্তকাঁদি 
মৃশতনের এরোজন কি?! পক্ষান্তরে, যে পুকষের চিত্ত নির্মল 

হইয়াছে, তাঁহারই মন্তকাদির মুগন সার্থক। র পপ সস 

এই বস্ত্রধণ্ড রঙ্গিল জলে আর রহিয়াছে; অতএব ইহ! রাজার 
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শ্যাঁলকের উগ্ভ।ঁনে প্রবেশপুর্বক পুঙ্করিণীতে ধে$ভ করিয়! শীঘ্র বাঁছিরে 
যাঁই। (এই বলিয়। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়। তাহাই করিতে লাগিল )। 

(নেপথ্যে ) দাড়া রে ছুট ন্ন্যাসি । দাড় । 

ভিক্ষু। ( দেখিয়া সভয়ে ) এই যে সেই রাজার শ্যালক সংস্ছাঁনক 
আমিতেছে(। একজন ভিক্ষু অপরাধ করিলে সংস্থানক যেনে স্থানে 

অন্য ভিক্ষু দেখিতে পার, সেই সেই স্ছানে গোঁকর ন্যায় তাহাদের 

নাসিক বিদ্ধ করিয়া বহন করায়; অতএব আনি অসন্থায়, এখন কে 

আমার সহায় হুইবে ?। অথব1 | পরমণরাধ্য বুদ্ধদেবই আঁমাঁর সহায় । 
কার । (খত্ীধারা বিটের সহিত প্র প্রবেশা বেশ করিয়। ) ) ঈাড়। রে ছুট 

সন্ধসি ! দীড়াঃ পাঁনভুমির 'মবাস্থিত রক্ত বর্ণ মূলকের ন্যায় তোর 

মাথ! ভাঙ্গিয়! খাইব। (এই বলিয়। তাড়না? করিতে লাগিল ) 
বিট ! অহ্ছে অনুটরীপুত্র ! বৈরাঁগ্য বশতঃ কাঁষাঁয় বস্ত্রধারী ভিক্ষুকের 

তাঁড়ন। কর উচিত হয় না| এদিকে সুখে প্রবেশযোগ্য এই উপবন 
দেখ । 

যাহাতে তকগণ অনাশ্রয়দিগের আশ্রয় প্রদান দ্বারা আনন্দজনক 

সহুকর্থ্নের অনুষ্ঠান করিতেছে । যে উপবন ড্ররাত্রাদিগের হৃদয়ের ন্যাঁয় 
অনারুত রহিয়াছে । এবং যে উপবন জয়।দি ব্লেশকর বা1পাঁর ব্যতি- 

রেকে স্বয়ং করপ্রাণড রাজ্যের ন্যায় সুখে উপভোগের যোগ্য হুইয়। 
রহিয়াছে । 

ভিক্ষু । উপাঁসক ! প্রসন্ন হউন | 
শকার /! মহাশয় ! দেখুন দেখুন, আমার নিন্দা করিতেছে । 

বিট । কি বলিতেছে?। 

শকার | আমাকে উপামক বলিতেছে ; আমি কি নাপিত ?| ৰ 

বিট | তোমার নিন্দ করে নাই | বুদ্ধদেবের উপানক এই বলিয়। 

তোমার প্রশংসা করিতেছে। 

শকাঁর | শুন রেসন্ত্যাসি ! শুন্। 

ভিক্ষু! তুমিই ধন্য, ভুমিই পুণ্য | 

শাক।র | মহাশয়! আমাকে ধন্য ও পুণ্য বলিতেছে | আমিকি 

আীঁবক ?) কিহব। কোঁন্ঠিক *%* ? 
পসরা পপ  প স্ সপস্পাশ পপ সস শপ ও সপ পপ ০৭ সি এ রাস এপ পপ 

রর ধ্নাদি রাখিবার পানর [বিশেষত অথব]1 বুস্তকার । 
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বিট | ওছে অনুটরীুত্র ! তোমাঁকে ভাঁগ্যবণন্ ও হিলি বলিয়। 
প্রশংসা করিতেছে । 

শকার | মহাশয়! তবে এব্যক্তি কি নিমিত্ত এখানে আমিয়াছে 21 
ভিক্ষু | এই নস্ত্রখণ্ড ওক্ষাঁলন করিবার নিমিত্ত এখানে আলিয়াছি | 

শকার | ওরে ভুষ্ট সন্্যাসি ! আমার ভগিনীপতি সকল উদ্যানের 
মধ্যে শ্রেঠ এই পুম্পকরগুক উদ্যান আমায় দান করিয়াছেন; এই 
উদ্যানের মধ্যে যে পুক্করিণীর জল কুক্ক,রে ও শৃগালে পান করে; - 
আনি প্রবল পুঁকষ মন্ুুয্যু, আমি কখনও তাহাতে মান করি না; দেই 
পুক্ষরিণীতে তুই পুরাতন কুলণ্খ কলাইএর নোল সদৃশ হূর্গন্বময় বন্ত্রথণ্ড 

প্রক্ষালন করিতে আনিয়।ছিন্্;) অতএব আমি তোকে এক প্রহথারেই 
মারিয়া ফেলিব | 

বিট। অহে অন্ুটাঁপুত্র ! আমি অনুমাঁন করি, এই ব্যক্তি অনি 
অপ্প কাল লম্গ্যামী হইয়!ছে। 

শকার 1] ভাপনি কিনূপে জাঁনিকলিন?1 

বিট। অদ্যই কেশমুণ্ডন্দ হেতু ইহার ললাটকান্তি গেখরবর্ণ 
হইয়1ছে । অণ্পকাল ভিক্ষণপাত্র বহন করায় অদ্যাপি ক্ন্ধে কীণ কড়া) 

হয় নাই।| ইন্দ্রিয়মংঘম প্রভৃতি নেগুঢ় বিষয়ের অভাস দুরে থাকুক, 

বন্্রর€ন ক্রিয়ার ও অভ্যাস অদ্যাঁপি হয় নাই, এবং বস্ত্রের প্রাস্তভাগ 
ক্ছ,লতা হেতু স্কচ্ষে থাকিতেছে ন1। 

ভিক্ষু। [ক 1 হা, আনি অপ্প কাল সন্গযাপী হুইয়াছি। 
শ্কার | তবে তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কেন সন্ধ্যাসী হও নাই? | 

(এই বলিয়। তাঁড়না করিতে লাগিল) 
ভিক্ষু | বুদ্ধদেবকে নমস্কার । 

টিট। এই তপন্বীকে মারিলে কি হইবে? ইহাকে ছাড়িয়। দাও, 

এ চাল মাউক । 

শকার | অরে! একবার দাড়া, আসি পরামর্শ কলি 1 

[বট। বাহার সহিত 2 

একার | আপনার ছ্বদয়ের মহিত। 

বিট।| হায়! এগেলনা?। 

শকার |! পুত্রক ছদয়, মান্য প্ুত্রক। এই সন্নীনা যাহবে? 
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কি থাকিবে? | (স্বগত ) নাই ব! যাউক, নাই বাঁ থাকুক | মহাশয়! 

অখমি হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছি | আমার হৃদয় এই বলিতেছে। 
বিট | কি বলিতেছে?। 

শকাঁর | নাঁই বা যাউক, নই ব1 থাকুক, নাই না উচ্ছাীন ফেলুকঃ 

নই বানিশ্বীন ফেলুক, এই খানেই পড়িয়। মরিয়া যাউক । 

ভিক্ষু | বুদ্ধদেবকে নমক্ষারঃ আমি শরণাথত। 

বিট | ও যাউক। 

শকাঁর। একটা প্রতিজ্ঞা করিয়। য)উক | 

বিট | কি প্রকার প্রতিজ্ঞ 51 

শকার। জলে এইরুত্প কদ্দম নিক্ষেপ ককক* যাহাতে জল কলুধিত 
ন। হয়; অথবা জলকে একত্র রাশ্ীক্ত করিম়। কর্দম নিক্ষেপ ককক। 

বিট । অহ?! কি মৃখতা 1] 

(যাহ (দের মনের গতি ৪ ক্রিয়। লিভিন্ন প্রকার, যাছাতদর শরীণ 
প্রস্তরখণ্ডের না?যি কত্তিন, এবং যাহাতের মান রক্ষের ন্যায় দৃঢ়, 

তাদৃশ মূর্খ দ্বার! পৃথিবী কেবল ভারবতী হইয়াছেন 1) 

(ভিক্ষু নিন্দ| করিতে লাগিল । | 

শকাঁর | মহাশয়! কি বলিতেছে 2 

বিট। তোমার স্তব করিততছে। 

শকার | হন রে শন আবার শন্। 

(ভিক্ষু তাঁহ। শুনিয়! বহিশত হইল ) 

রিট। অহে অন্টাপুত্র ! উপবনের শোভা দেখ। ফল পুণ্পে 

সুশোভিত এবং প্রো ও নিম্পন্দ লও। দ্বার| পরিবেক্টিত এই রঙ্গ, 
সকল নরপতির আজ্ঞার রশ্সিপুকব কর্তৃক এতিপালিত হইয়া, পত্বী- 
কর্তৃক আলিদিত পুকষের ন্যয় নিকপদ্রবে অবস্থান করিতেছে । 

শকার | আঁপনি উত্তম থিয়।ছেন ॥ উদ্যান ভুমি বহুবিধ কুন্গুনে 

ভুশো তিতা, বক্ষ সকস পুগ্পভরে অবনত, এবং তকগণের অগ্রভাগে 
লত।/এ্রণ! লব্বনান। হুইয়! রহিয়াছে । এবং কাঁঠাল ফলের নয় বানর- 

গণ চধ্ধল হুইতেছে। ' 

বিট| আহে অন্ুঢাপুত্র ! এই শিলাঁতলে উণবেশন কর | 
শকার ! এই আমি নিলাম | 1 এই নলিঘা1 বির পছিত লপিয়1) 
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মহাশয় ! এখনও সেই বসন্তসেনাকে ল্মরণ করিতেছি, ছজ্জনবাক্যের 
ন্যায় । সে আমার হৃদ হইতে এখনও অপস্হত হইতেছে নাঁ।_ 

বিউ। শে (ম্বগত) বসম্তমেনা ইহার তাঁদ্ুশ ভিরক্কার করিলেও 
এবাক্তি পুনর্বার তাহণকে স্মরণ করিতেছে! অননুক্ল। স্ত্রী কাঁপুকব- 

দিগের অবমানন! করিলেও তাহাদের কামের শান্তি ন! হুইয়। বরহ 

বদ্ধিই হইয়া! থাকে; কিন্ত তাদৃশ অবমাননায় আখুদিগের কামের 

লাঘব, অথবা একবারেই দমন হয়। 
শকার | মহাশয়! অনেকক্ষণ হইল স্থঠবরককে বলির+ছিল+ম, যে 

শকট লইয়] শীত্র মাউস ; কিন্তু সে অদ্যাপি আনলিতেছে ন1।1 আমি 

বহুকাল হইতে ক্ষুধায় কাতর হুইয়াছি; এই মগ্যাত্র সময়ে মৃত্তিকা 
উত্তপ্ত হওয়ায় স্বয়ং চলিয়া যাইতেও প।রিতেছি ন। ; অতএব দেখুন 

দেখুন । 

সুর্থাদেৰ নভোম শুলের মধ্যগত হওয়ায় কুপিত বানরের ন্যাঁয় ছুদ্দর্শ- 
নীয় হইয়াছেন! এবং বিনষ্ট শতপুত্রের শোকে গ্ান্ধীরীর ন্যায় 
ভুমিও দৃঢতর সন্তপ্তা হইয়াছে। 

বিট।| এইক্ূপই বটে 1 দেখ, গোসকল ভূণের কবল পরিত্যাগ 

করিয়া তকতলে নিদ্রা যাইতেছে; বন্য পশ্রগণ পিপাসাঁয় কাতর 

হুইয়। সরোবরের উষ্ণ জল পাঁন করিতেছে; এব মানবগণ আতপ- 

ভয়ে ভীত হইয়। নগরের পথে গমন করিতে পারিতেছে নাঃ অতএব 

বোধ হইতেছে, ঘে হ্থাবরক উত্তপ্ত ভুমি পরিত্যাগ করির়। কোনও 

স্থণনে শকট রাখিয়। বলিয়। আছে | 

শকাঁর | মহাশয়! স্র্ধ্পাদ আমার মস্তকে লীন হইয়াছে । 
শকুনি, পক্ষী, এবং বিহদ্দ সকল রক্ষের শাখার লুক্কীইত হইয়া 
রহিয়ণছে। এবং নর, পুকষ, ও মনুষ্য্ণ দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বীল পরিত্যাগ 

করিতে করিতে গৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হুইয়। উত্তপুসময় যাপন 

করিতেছে । 

মহণশর ! অদ্যাপি সেই চেট আিতেছে না| আপন হৃদয় বিনে?" 

দনগর্থে কিঞধিওৎ, গান করিব! (এই বলিয়। গাঁন করিয়া? ) মহাশয় ! 

মহাশয় ! আমি যে গান করিলাম ; আপনি তাহ। শুনিলেন ত? 

বিট। অধিককি বলিব? তুমি গন্ধর্ব | 
১৫ 
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শফাঁর | আমি গন্ধর্ধ কেন না হইব? হিঙ্গু মিশ্রিত জীরক, 
ভদ্রমুক্তা, বচ ও গুড়সংযুক্ত শুঠি এই সকল গন্ধ দ্রব্যের যৌগ করিয়া 

আমি মেবন করিয়াছি; অভএব আমার কণত্বর সুমধুর কেন না 

হইবে? | মহাশয় ! আমি আর একটী গান করি | (এই বলিয়। পুনর্কার 

গান করিয়।) মহাশয় 1 মহাশয় ! আমি যে গাঁন করিলান, ভাছ। শ্রবণ 

করিলেন ভ?| 

বিট | আর অধিক কি বলিব, তুমি যথার্থই গন্ধর্বব | 
শকাঁর | গন্ধর্ধ কেন না হইব? | আমি কোকিলের মাংস হিজ.. 

মরীচচুর্ণ, তল ও ঘ্বতের সন্িত পাঁক করিয়] ভক্ষণ করিয়াছি ; অতএব 
আমার কগথস্বর সুমধুর কেন না হইবে? | মহাশয়! চেট অদ্যাপি 

আঁনিতেছে না। 

বিট। স্থির হু; এখনই আনলিবে। 

( তাঁহার পর শকটে আরূঢ়। বসন্তনেন] ও চেটের প্রবেশ )। 

চেট | আমি ভীত হইয়াছি ; বেল! ছুই প্রহর হইল; রাজার 

শ্যালক সংস্ছানক কুপিত হইয়া! থাঁকিবেন; অতএব শীত্ব শীঘ্র শকট 

চালাই । চল্ রে খ্বোক চল্। 
বসং | হায়! হায়! এ ভে! বর্ধুমুনক চেটের কগন্বর নম? একি! 

বোঁধ হয় নিজের শকটবাহুক গো সকল পরিশ্রান্ত হওয়ায় আর্য চাঁকদত্ত 
কি অপর শকট ও অনা মন্ুষ্যকে পাঠাইয়াছেন ?। আমার দক্ষিণ নেত্র 
স্পন্দিত ও হৃদয় কল্পিত হইতেছে; চারিদিক শূন্য ও সমুদার়ই 

বিপরীত দেখিভেছি । 

শকার! ( চক্রের শব শুনিয়!) মহাশয় ! মহাশয়! শকট 

আনিয়াছে। 

বিট। কিনরূপে জান্িলে ? 1 

শকার । আপনি কি দেখিতেছেন না? বদ্ধ শুকরের ন্যায় শকট 

সবুর ঘুর করিতেছে । 

বিট । (দেখিয়! ) উত্তম লক্ষ করিয়াছ, শকট সতাই আদনিয়াছে। 
শকার | অছে পুত্র স্থাবরক চেউ! তুমি আসিয়াছ? | 
চেট। আজ্ঞা 11 

কার] শকটগু 'আলিয়াছে?। 



অয অঙ্ক । ১১৫ 

চেট | আজ্ঞা হ1। 

শকাঁর | ০গোক সকলও আমিয়াছে ?। 

চেট| আজ্ঞা হা। 
শকার | তুমিও আসিয়ান? | 
চেট | € হাস্য পূর্বক ) ই1 মহাশয়! আমিও অনিয়াছি। 
শকাঁর। তবে শকট উদ্যানের ভিতরে আন । 
চেট | কোন্পথ দিয়! যাইব? | 
শকাঁর। এই প্রাচীর খণ্ডের উপর দিয়। আইদ্গ | 
চেট ! মহাশয়! তাহ! হইলে গোঁক মরিবে, শকট ভাঁদিবে, এবহ 

আমিও মরিব । 

শকাঁর | অরে! আনি রাজার শ্যালক, গে।ক মরিলে অপর গোঁক 

ক্রয় করিব, শকট ভাদ্দিলে অপর শকট গড়াইব, এবং তুমি নরিলে (- 
অপর একজন শকটবাঁহক রাখিব | 

চেট | সকলই হুইবে বটে, কিন্তু কেবল আমিই আপনার হুইর না। 
শকাঁর | অরে সকলই নষ্ট হয় হউক, তুমি প্রাচীর খণ্ডের উপর 

দিয়! শকট আন | | 
চেট। ভাঙ্গিয়! যারে শকট ! স্বামীর সহি ভগদ্ছিয়! যা, অন্য 

শকট ছউক, স্বামীর নিকটে গিয়া! বলি। (প্রবেশ করিয়াই) আঃ শকট টা 
ভাঁঙ্গিল ন। 21 মহাশয় ! শকট আনিয়াছে। 

শকার | গোক ছিড়িল না? রজ্জু মরিল ন!?ঃ এবং তুমিও 
মরিলে না 21 

চেট | আঁজ্ঞ। ন!, কিছুই হইল না| 

শকার | মহাশয় ! আন্সুন্, শকট দেখিব | মহাশয়! আপনি 

আমার গুক, পরমণ্ডক ও আদরের পাত্র, এই হেতু পুরেম্কারের যোগ্য ; 

অতএব আপনিই অগ্রে শকটে আরোছণ কৰন। 
বিট | তাহাই হউক (এই বলিয়া! আরোহণ করিতে লাগিল ) 1 

শকাঁর । অথব! তুমি থাক। ইহা যেন তোমার বাপের শকড, 

এই নিমিত্ত তুমিই প্রথমে উঠিতেছ | আমি শকটের স্বামী; অতএব 

আমিই প্রথমে উঠিব 1 
বিট। তুমিই শ এইরূপ বলিলে। 



১১৬ মৃচ্ছকটিকণ।টক 

শকার! বদিগ অমি এইরূপ বলিয়াছি, তথাপি, “আপনিই 

আরোহণ ককন+ আমাকে তোমার আদর পূর্বক এইরূপ বল1 উচিত | 

বিট | আচ্ছা তুমিই আরোহণ কর। 

শকার। এখন আমি আরোহণ করি। পুত্র স্থাবরক চেট! শকট 
ফেরখও | 

চেট | ( ফেরা ইয়। ) মহাঁশর ! আরোহণ ককন। 

একার | (আরোহণ পুর্ধক দেখিয়া! ভয়বশতহঃ শীঘ্বে লামিয়া 

বিটের গলদেশ ধরির1 ) মহাশয় ! মহাশয় ! মরিলেন মরিলেনঃ শকটে 

একট! রাক্ষসী কিহবণ চোর বলিয়া রছিয়'ছে + যদি রাক্ষলীই ছয়, তবে 

আমরা উভয়েই অপহৃত হুইলধম; কিংব। যদ্দি চের হয়ঃ তবে উভয়েই 

ভক্ষিত হইলাম । 

বিট | ভয় নাই, গোঁধানে রাক্ষলীর গমন কিরূপে হইবে £1 মধ্যান্ 

সময়ে হ্ুর্যাদেবের প্রখর কিরণে তোমার দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায় 

কথ্চ,কের সহিত স্থাঁবরকের ছায়া দেখির! ভ্রান্তি হইবে নাত? । 
শকার | পুত্র স্থবরক চেট! তুমি জীবিত আছ? 1 

চেট! আজ্ঞা ই! বাঁচিয়া অছি। 

একার | মহাশয়! শকটে একটি জ্তীলোক বসিয়। রহিয়াছে, 

আপনি দেখুন | 

বিট। কি! স্ত্রীলোক ?1। যেরূপ গোঁসকল বর জলে আক্রান্ত 
চক্ষু হইয়। মস্তক অবনত করিয়া গমন করে, সেইরূপ আমর মস্তক 

অবনত করিয়া সত্বুর যাইব; যেহেতু পরস্্রীদর্শনে জনসমাজে নিন্দ! 

হু 7০ এই ভয়ে অং আমার চক্ষু পরস্ত্রীদর্শনে নিয়ত কাতর জানিবে | 
২1 (সবিল্ময়ে মনে মনে) এই যে আমার চক্ষুঃশুল রাজার 

শ্যালক সংস্থানক $ আনি মন্দভাঁখিনী, এখন আমার জীবন সংশয়ঃ 

মকভূনিতে পতিত বীজমুড়ির ন্যার় আমার আগমন নিক্ষল হুইল। 
এখন কি উপায় করি? 

শকাঁর। এই ব্বদ্ধচেট ভয় পাইয়াছে, শকটের ভিতর দেখিতে 
পারিতেছে না| মহাশয় ! আপনিই দেখুন । 

বিট। দেব কি? আমিই দেখিতেছি। 
শকর | শৃগাল সকল উড়িতেছে, বাযর়সগণ গমন করিতেছে । 
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ইন্দি শকটে উঠিলেই যেমন ইহইণীকে চক্ষু দ্বারা খাইতে ও দন্তদ্বার। 

দেখিতে আরম্ভ করিবে, অমনি আমর! পলাইব 
বিট। (বসন্তসেনাঁকে দেখিয়! সবিস্ময়ে মনে মনে ) ছার! মৃগী 

ব্যাত্বের অন্ুগাঁমিনী হইয়াছে 1) কি কষ !, রাঁজহংস৯ শাঁরদচজ্রের 
ন্যায় শুক্রবর্ণ» পুলিনান্তরে শয়ান রাঁজছহসকে পরিত্যাগ করিয়া 

কাকের নিকটে উপস্থিত হুইল! | (বসন্তসেনীর কর্ণের নিকটে ) 
বসন্তলেনে ! ভোমার এখানে আগমন বুক্তিসিদ্ধ ও তোমার সদৃশ হয় 
নাই; তুমি পূর্বে গর্ববশতঃ ইহাকে অবজ্ঞ। করির1 এক্*ণ মাতার 
অনুরোধে ধনের নিমিত্ত ইছাঁর নিকটে আনিয়াছ? ! 

বসং| না! (এই বলিয়) মস্তক চালন করিল )। 

বিট | তুমি বেশ্যা জাতি, এইজন্য গর্বশৃন্য হইয়। এইরূপ করি- 
বাঁছ) লোঁকে ইহুণই মনে করিতেছে । বসন্তসেনে! আমি তোমাকে 

পৃর্কেই বলিয়াছিলাম, যে তুমি কি শ্রিয়ঃ কি অপ্পিয়, সকলের প্রতিই 
সমতাঁবে অনুরাগ প্রকাঁশ কর। . 

বসং | আমি শকট পরিবর্তিত হওরাতেই এখানে আসিয়ীছি; 
এখন অবপনকাঁর শরণখগতা হইলাম | 

বিট। ভয় নাই, ভয় নাই; আমি ইহাকে বঞ্চিত করিতেছি | 

( এই বলিয়! শকারের নিকটে গিয়া! ) অহে অনুটীপুত্র ! শকটে বথার্থই 
রাক্ষসী রহিয়াছে | ৃ 

শকবর | মহুণীশয় ! মহাণশর 1 সে যদি রাক্ষসী হয়, তবে তোমাকে 

কেন হরণ করিল না? জথবা যদি চোর হয়, তবে তোমাকে কেন 

খাইল না? 

বিউ | এ বিচারে প্রয়োজন কি? যদি আমরা উদ্যাঁনশ্রেণীর মধ্য 

দিয়া পাদচারেই উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করিতে পারি; তাহ! 

হইলে দোষ কি৪। 

শকার | এক্রপ করিলে কি ছইৰে 21 
বিট? এরূপ করিলে ব্বাস্থযকর ব্যাঁয়ম অভ্য।স হইবে এব বাছন- 

দ্বয়ও দ্বিতীয়বার পরিশ্রম হইতে মুক্ত হুইবে। 
শকাঁর | আচ্ছা, তাহাই হউক | স্ছাবরক চেট ! শকট লইয় যাও | 

অথব1 থাক থাক | দেবতা ও ত্রাহ্মণগণের অগ্রে পাদদ্বারা চলিয়া! যাই! 
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অথবা চলিয়া) যাইব না, শকটে আরোহণ' করিয়াঁই যাঁইব ; থেছেতু দূর 
হইতে আমাকে দেখিয়া সকলে বলিবে যে এই সেই রাজার শ্যালক 

অংস্থাঁনক যাইতেছেন। 

বিট | (মনে মনে ) বিবকে ওবধ করা বড় কঠিন । আচ্ছা! এইরূপ 

হুউক | (প্রকাশ পূর্বক) অহ্বে অনু্রাুত্র ! বসস্তসেনা তোমার নিকট 

অভিসার করিয়াছেন | 

বসহ ॥ (কর্ণে হস্ত দিয়! ) পাঁপ দূর হউক, পপ দুর হউক । 

শকার | (সহর্ষে) মহাশয় ! মহাশর ! আমি পুঁকষশ্রেষ্ঠ, মনুব্য, 

এবহ বান্তদেব সদৃশ, আমার নিকট অভিসার করিয়াছে ? 
বিট। হা। 

শকার। তবে এখন আমার অপুর্ব শোঁত। হইল | আমি পুর্ধে 
ইঠকে ক্ট। করিয়াছিলাঁম, এখন পদতলে পতিত হুইয়! প্রসন্না করিব | 

বিট । উত্তম বলিয়াছ। 

শকার | এই আনি উহার পদতলে পতিত হই (এই বলিয়া বসন্ত- 

সেনার নিকটে গিয়া) ছে জ্যেন্ঠট ভগিনি ! হে মাত! আমার নিবেদন 

শুনুন; হে বিশাঁলনেত্রে! আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম ঃ 
হে দশনখে 1? হে নির্মলদশনে ! আমি অগ্রলি বন্ধন করিতেছি; 

আমি পুর্বে মদন বাণে আহত হইয়া তোমার যেযে অপকার করিয়া 

ছিলাম, এখন তৎসমুদঁয় মার্জন। কর; আমি তোমার দাঁস হইলাম । 
বম (ক্রোধ পূর্বক ) দূর ছণ্ত, অন্যায় বলিভেছিস্ (এই বলিয়। 

পদাঘাত করিল )। 

শকার | (সক্রোৌধে ) আমার যে মন্তকে মাত! প্রস্থতিরা চুন 
করিয়াছেন, এবং যে মস্তক দেবতার নিকটেও কখনও অবনত হয় 

নাই, অরণ্য মধ্যে শগখল যেরূপ মৃত ব্যক্তির অঙ্গ অবপন পদতলে 

নিক্ষিপ্ত করে, সেই রূপ আমিও সেই মন্তক তোমার পর্দতলে পাতিত 

করিলাম | 

অরে স্থাবরক চেট ! তুই ইস্াবে কোথার পাইলি? | 
চেট | মহ্াশর ! রাজপথ গ্রাম্য শকটনমূহে দ্ধ হওয়ার আনি 

আপন শকট চাকদতের রক্ষবাটিকার দ্বারে রাখিয়া, যে সনয়ে গ্রাম্য 
শকটের চাক1 খ্ুরাইতে শিয়াছিলাম, সেই সময়ে ঈনি শকটের 
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বিপর্যয় বশতঃ নিজের শকট মনে করির1 ইহাতে উঠিয়া থাঁকিবেন 
এইরূপ অনুমান হুইতেছে। 

শকাঁর ! কি? একটের বিপর্যয় বশতঃ এখ্রীনে আসিয়াছ ?, আমার 
নিকট অভিসার কর নাই? তবে তুমি আমার শকট হইতে নামি! 
আইস | তুমি দেই দরিদ্র সার্থবাহ পুত্রের নিকট অভিসার করিতেছ, 
অথচ+ আনার গে ক সকলকে ক্লেশ দিতেছ ; অতএব জামার শকট হইতে 

নাম, নাম গর্ভদাসি ! নাম, নাঁন। 
বসং | আমি আর্ধ্য চাঁকদত্তের নিকট অভিসার করিতেছি, এটি 

সত্য কথা, আমি এই বাক্যে অলঙ্ক. ত হইলাম ; এখন যাহ হয় হউক! 

শকার। দশনখনরূপ উৎপল ধার মণ্ডিত এবং শত শত প্র্রিয়- 

বাদীর তাড়নে রমিক এই হস্তদ্ব় দ্বার! তোমার কেশকলাপ ধরিয়1, 
যেরূপ জটায়ু পক্ষী বালির দয়িত তাঁরাঁকে আকর্ষণ করিয়াছিল, 

সেইরূপ অমি তোমাকে জ।পন শকট হইতে আকর্ষণ করিব | 

বিট। গুণগ্রামে বিভূবিত কামিনী গণের কেশাকর্ষণ করা অনুচিত | 
দেখ, উপবনে সমুদ্ভূত লতার পল্লপবচ্ছেদ করিলে ভাল দেখায় না 
তুমি উঠ, আঁমি বসন্তমেনধকে শকট হইতে অবরোহণ করাই 

বসন্তসেনে ! অবতীর্ণ? হও | 

( বসন্তসেনা নামিয়। এক পাশ্বে ঈীড়ীইল ) 
মকর | £(ত্বগত) বসন্তসেন। পুব্বে আমার বাক্যের অবমাননা করায় 

যে সেই ক্রোধাগ্সি তৎকালে প্রদীপ্ত হইয়াপ্ছিল, এখন আবার পদাঁঘখত 

করায় সেই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হুইল; অতএব ইহাকে বধ করিব। 

আচ্ছা, প্রথমে এইরূপ হুউক। ( প্রকাশে ) মহ্থাশয় ! মহাশয় ! যি 

আপনি লম্বমানদশীবিশিষ্ট এবহ শত শত স্মত্রে নির্মিত উত্তরীয়বন্ত্ 
লইতে এবহ মনের সন্তোষজনক নাংল ভক্ষণ করিতে অভিলাব করেন ১। 

বিট। তাহ! ছইলে কি হইবে ?॥ 
শকার। তাহা! হইলে আমার একটি প্রিয়কর্ম ককন | 

বিট। অবশ্যই করিব কিন্ত অকা্য করিৰ ন! ! 
একার |! অকার্যের গন্ধও নাই, এবং কোঁনও রাক্ষপীও নাই | 

বিট। তবেকি করিব, বল। 

একার। বসন্তসেনাকে বধ ককন | 
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বিট। (কর্ণেহস্ত দিয়) যদি আমি এই নগ্নরীর ভূষণব্বরূপা।, 
নবযেধবনা, এবং বেশ্যা! হইয়াঁও কুলকামিনীর ন্যায় প্রণয় ও সেবা- 

কারিণী, নিরপরাঁধা এই *বসন্তমেনাকে বৰ করি, তাহা! হইলে আমি 
কোন্ নেধকাঁয় অপখর1 পরলোঁকনদী পার হইব 21 

শকার | আমি তোমাকে একটি ভেল1 দিব | 
অপ্পিচ, এই উচ্যন জনশূন্য, এখানে ইছাাকে বধ করিলে কোনও 

বাক্তিই দেখিতে পাইবে না । 
বিট। ওকথখ বলিও না। পাপ ও পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ দশদিক, 

বনদেবতা, শশধর, দিবাকর, ধর্ম, বাহু, গথণন, অন্তরাত্বাঃ এবং পৃথিবী, 
খর সকলেই (দেখিতেছেন। 

শকাঁর | তবে ইহাকে বস্ত্ে আচ্ছন্ন করিয়। বধ কৰুন | 

বট । রে মূর্খ! তুমি অথঃপাঁতে যাও । 
শকাঁর | এই র্বদ্ধশুকর অধর্মভীক | আচ্ছা, ক্ছাবরক চেটের 

অন্ুনয়-করি | অহে পুত্রসদৃশ স্থাবরক চেট! আনি তোমাকে সুবর্ণের 
বলয় দিব। 

চেট। আমিও হস্তে ধারণ করিব | 
শকার । আনি তোমার জুবর্ণের পীঠক *% গড়াইয়! দিব | 

চেট। আমিও তাহাতে বসিব | 

শকাঁর | আনি তোঁমাকে সমুদায় উচ্ছিন্ট দিব। 
চেট।| আমিও খাইব। 

শকাঁর /। আনি তোমাকে সকল চেটের প্রধান করিব! 

চেট 1! মহাশয় ! আমিও তাহাই হইব । 
শকার | তবে আমার কথ। রক্ষা! কর। 

চেট। মহাশয় ! অকাঁ্ধা ব্যতিরেকে সকলই করিব | 
শকার। অকাধ্যের গন্ধও নাই |... 

চেট | তবে বলুন । 

শকার | এই বসন্তসেনাকে মার। 

চেট | মহ্থণশয় ! প্রসন্ন হউন । আনি অতি অধম, আঁমশি শকট- 
বিপর্যয়ে ইহাকে আনিয়াছি | 

শপ সপ পাশা শা শাক শপ আছ 

ঈ*গ বপিবুরু ভালন । 
পক লা 
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শকার] অরে চেট! আঁমি কি তোমার উপরেও প্রভৃত্ব করিতে 
পারি না? 

চেট | মহাশয় | আপনি আমার শরীরের উপরে প্রতুত্ব করিতে 
পারেন, চরিত্রের উপরে পাঁরেন ন।। অতএব মহুণশয় ! প্রসন্ন হউন 

প্রসন্ন ছউন | আমি বড় ভীভ হুইভেছি। 

শকাঁর । তুমি আমার ভৃত্য হইয়! কাহাঁকে ভয় করিতেছ £| 
চেট। মহাশয়! পরলোক কে! 

শকার। সেই পরলোক কি প্রকার ? | 

চেট | মহাশয় ! বুরূত ও ছৃক্কতের পরিণামস্বরূপ | 
শকাঁর। মুরুতের পরিণাম কিপ্রকার 21 

চেট। যাহাতে আপনি বনুনুবর্ণে ভুষিত হইয়াছেন | 
শক'র | ছুগ্কতের পরিণাম কি প্রকার £ | 

চেট। যাহাতে আমি পরপিশ্ডের ভোক্তা হইয়াছি।! অতএৰ 

আমি অকার্ধয করিব না। 

শকাঁর| অরে তুই বসন্তসেন্ীকে মীরিবি না১ (এই বলির! 
নান! প্রকার তাঁড়ন। করিতে লাগিল )। 

চেট? আপনি তাঁড়নাঁই ককন, অথব! মারিয়াই ফেলুন, আমি 
অকা্্য করিব না? যেছেতু আমি আপন ভাগ্য দোষেই জন্মাবধি দাসত্ব 

বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি; অতএব আর অধিক পাপ সঞ্চয় করিতে 

অবনার ইচ্ছ। নাই, কাজেই আমি কুকর্ম করিব ন1। 
বসহ। মহাশয়! আমি আপনকাঁর শরণাগত হুইয়াঁছি। 

বিট । অহে অন্ুড়াপুত্র ! ক্ষমা কর, ক্ষমা! কর! স্থণবরক! ভুমিই 

সাঁধু সাঁধু। এই চেট অতি ভর্দশাপন্গ ও দরিদ্র এবং জঠর যক্সনাঁয় পরের 

দাঁস হুইয়বও পরলোকের নিমিত্ত শুভ ফলের কাঁমন! করিতেছে ; কিন্ত 

ইহার স্বামী ভাঁহা করিভেছে ন। | অতএব যাহারা সৎকর্ম পরিত্যাগ 

পূর্বক নিয়তই অপশুকর্মের অনুষ্ঠান করিয়। পাপলঞ্চয় করে, তাঁছুশ 

হুরাচারগণের মৃত্যু ছয় না কেন? । যে য় ইদবদোষে এই চেট ধার্মিক 
হুইয়[ত দাস হইয়াছে, এবং তুমি অধার্মিক শ্রেষ্ঠ হুইয়াও প্রভু হুইয়াছ। 

সে টদবদেষে এই চেউ তোমার সম্পন্তি ভোগ করিতে পাইতেছে ন।, 

এবং তোমাকেও ইহার 'আজ্ঞা বহন করিতে হইতেছে না। 
১৬ 



১২২ সচ্ছকাটকনাঢক। 

শকাঁর। (স্বগভ ) এই বৃদ্ধ শৃগাঁল অধর্মভীক; এবং এই দস 
পরলোঁকভীক ; আমি রাজার শ্যালক, পুকষ শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, আমি 

কাঁছাঁকে ভয় করিব? | (প্রকাশে) অরে গর্ভ দাস! চেট! তুমি যাও, 

বনমধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক বিশ্রীম কর | 

চেট। ষেআজ্ঞা। (বসস্তসেনার নিকটে গিয়। ) অশর্মে ! আমার 

এই পর্য্যস্ত ক্ষমত1 | (এই বলির) বহির্গত ছইল ) 

শকার | (কটিদেশ বন্ধনপুর্ববক ) দীড়ালে। বসন্তসেনে ! দাড়া । 
আমি তোকে মারিব। 

বিট | আঃ, তুমি আমার সম্ম,খে মারিবে £ (এই বলিয়া! গলদেশে 

আঘাত করিল )| 

শকাঁর | (ভুভলে পতিত হুইয়| ) মহাশয়! আমাকে মারিলেন ? | 

(এই বলির মৃন্ছিত হইল | (সচেতন হুইয়। ) আমি যাহণকে নিয়তই 
হস ও ঘ্নৃত ভোঁজন কর'ইয়। হৃন্টপুক্ট করিয়াছি, সে আজ কাজের 

সময়ে আমার শত্রু ইল কেন? | (চিন্তা করিয়!) আচ্ছা, উপাঁয় 
স্থির করিয়াছি এই রদ্ধ শৃগাল মস্তক চালন। করিয়া সংজ্ঞা দিরবছেঞ্চ ; 

অতএব ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া বসম্তসেনীকে মারিব | (প্রকাশে ) 
মহাশয়! আমি আঁপনকাকে বলিয়াছি যে আমি এতাদৃশ মহুৎুকুলে জন্মা- 

গ্রহণ করিয়া অকা্ধয করিব? | তবে আমা মভানুঘাঁয়ী কশ্ম করাইবাঁর 
নিনিত্তই এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিতেছি । 

বিট। কুলের উল্লেখে প্রয়োজন কি? স্বভাঁবই "অসৎ্কার্ধ্ের 
হেতু । দেখ, কণ্টকী বক্ষ সুক্ষেত্রে জর জন্মিলেও অতিশয় বিশ্তুত ত_হুইয়।ই 

থাকে! ... 
শকার | মহাশয় ? বসস্তসেনা। আপনকাঁর সাক্ষাতে লজ্জা! বশতঃ_ 

আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে ন ছে না ; অতএব অ আপনি স্ছানণন্তরে, 
গমন ককন; স্থখবরক চেউটকে প্রহার করায় সে পলাইয়! যাইতেছে 7 
অতএব তাহাকে ধরিয়1 অ! নুন! 

বিট ॥ (স্থবগত ) বসন্তসেন! গর্ব বশতঃ অখমাদের সাক্ষাতে এই 
০০ দত পা পা কা সস জা 

«আঃ ভামার লন্ব,খে মারিবে ? বিট শিরশ্চাঁলন পুর্দক এই কথ বলায়, 
বিট এখানে থাকিলে যারিভে পাঁরিব না, কিন্তু এখান হইতে গেলে অবশ্যই 

. মারিতে প।রিব) শকার এই রূপ বুঝিভে পারিয়াছিল ॥ 
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মূর্থে অন্ুরক্ত হইতেছে না| অতএব এই স্থানকে নির্জন কর! উচিত, 
যেহেতু নিঙ্জন প্রদেশেই কামিদ্দিগের প্রণয়রসের আস্থাদ হই! 
থাকে। (প্রকাশে ) আচ্ছা? আমি যাই। 

বনং। (বিটের বস্ত্রপ্রান্ত খরিয়। ) মহ্থাঁশয় ! আমি আঁপনকাঁর 

আশ্রয় লইয়াছি। 

বিট। বসন্তসেনে ! ভয় নাই। অহে অনুট্রাপুত্র ! তোমার হস্তে 
বসন্তসেনাকে গচ্ছিত করিলাম | 

শকার। আচ্ছা, বসন্তমসেন। আমার হস্তে গচ্ছিত থাকুক। 
বিট! সতা?। 

শকার |! সত্য। 

বিট । (কিথিওও দূরে গিয়া) অথব1 আমি,গমন করিলে এই নিষ্ঠ,র, 
ইহাকে ৰধ করিতে পারে ? অতএব লুকায়িত হইয়া, পাঁপিষ্ঠ কি করে, 
দেখিব, (এই বলিয়া শুপুভাঁবে খাকিল).....777 
্ এ | এখন খল ইহাকে মারিব । অথব। এই ব্রাঙ্গণ রদ্ধশুশীল কপট 

রশ আসিস ৪0৫৮ পসরা 

পরে, অতএব ইহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য : এইরূপ করিব। (এই 

বলিয়। পুম্প চয়নপূর্বক আপনাকে ভূষিত করিয়। ) বালিকে ! বাঁলেকে ! 

বসন্তসেনে ! এদিকে আইস | 

বিট। অগে! এব্যক্তি যথার্থই কামুক হইয়াছে; আমি সুখী 
হইলাম ; এখন যাই | (এই বলিয়! প্রস্থান করিল ) 

শকার। আমি তোমাকে স্বর্ণ দিতেছি, প্রিয়বাক্য বলিতেছি, 
তোমার পদতলে মস্তক পাঁতিত করিতেছি ? ; ছে শুদ্ধ দশনে ! তথাপি 

তুমি এই দাসকে তজন। করিতেছ ন1?; বুঝিলাম পুকবগণের আশা! 
সহসা পূর্ণ হয় ন!। 85595 
বনহ। এ বিষয়ে সন্দেহ কি? 1 (অবৌমুখী হুইয়!) হে দুশ্চরিত্র ! 

ছে নিকৃষ্ট! ছে নিরপরাঁধা স্ত্রীর বধাভিলাধিন্ 1 ভুমি ধনদাঁনাঁদি দ্বার] 

আমার রথ। লেখভ জন্মাইতেছ | দেখ, অলিকুল মধুর সেখারভে সকলের 
মনোছর ও নির্মল অবয়বে নয়ন প্রীতিকর কমল থাকিতে পুস্পাস্তরে 

গমন করে ন1। অপিচ সৎকুলোৎ্পন্ন ও সুশীল পুরুষ দরিদ্র হইলেও 

বারনারীদিগের ভীহাারই মেবা করা, উচিত । যেছেতু গুণবান্ পুকষের 
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প্রতি অনুরাঁগই বারাঙ্গনাদিগের অলঙ্কার । আমি পুর্ধে সহকার বক্ষ 
আশ্রয় করিয়া! এখন কি পলাশরুক্ষ আশ্রয় করিব? 

শকার | অলো! দাসীর পুতি! তুই দরিদ্র চাকদতকে সকার 
বক্ষ বলিলি, আঁমীকে পলাশ বক্ষ বলিলি, কিংশুকও বলিলি ন।| তুই 

আমাকে এইরূপে গ্বালি দিতেছিস্? এবং এখনও মেই দরিদ্র চাকদত্ত- 

কেই ম্মরণ করিতেছিস্? | 
বসং । হৃদয়গত জনকে কেন ন। স্মরণ করিব? । 

শকাঁর! এখনই তোর হৃদয়গত পুকষকে ও তোকে এককাঁলেই 

মারিব ; অতএব গুলে! দরিদ্র-সার্থাবছ-পুকধানুরাশিণি 1 পীড়া দাঁড়া । 
বম | আমার শ্রুতি সুখকর এই অক্ষর গুলি বল বল্, আবার বল। 

শকাঁর। সেই দাসীর পুত্র দরিদ্র চাঁকদত্ত এখন তোকে রক্ষা ককক। 

বস | যদ্দি তিনি আমাকে দেখিতে পান তাহ হইলে রক্ষা 

করিতে পারেন । 

শকার | দে কি হক্দ্র£ বালির পুত্র মহেজ্দ ১ বা রভ্ভার পুত্র 

কালনেমি ? কিহবা স্ুবন্ধু? অথবা কদ্র? বা রাজা £ কিংবা ত্রোণের 

পুত্র জটাঁয়ু ? ব৷ চানক্য ? অথব' খুন্ধ মার ? কিংবা ভ্রিশঙ্ক,? যে তোকে 

ক্ষ! করিবে ? ] 

অথব। ইহাঁরাও তোকে রক্ষ! করিতে পারিবেন না! ভাঁরতষুগে 

চাঁণক্য যেরূপ সীতাঁকে বধ করিয়াছিলেন, এন জটা যু যেরূপ দ্রেপদীকে 
বধ করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও তোকে মারিব । (এই বলিয়। মারিতে 

উদ্যত হইল ) 

বসং। হা মাত! তুমি কোথায়? ছা আর্য চাকদত্ত ! এই ব্যক্তি 
অসম্প,এ মনোরথ হুইয়া প্রাঁণত্যাগ করিতেছে; অতএব ভর্্ে ক্রন্দন 

করিব । অথব বসন্তসেন! উর্ধে ক্রন্দন করিতেছে ইহা! অতি লজ্জার 
বিষয়! আব্য চাকদত্তকেই প্রণাম । 

শকার | এই গর্ভদাসী এখনও মেই পাপিষ্ঠের নম উচ্চারণ করি- 

ভেছ? 1 (এই বলিয়া! গলদেশ টিপির! ) তাহাকে ম্মরণ কর্ গর্ভদাসি ! 

স্মারণ কর্। 

বসৎ। আধ্য চাকদতভকে প্রণাম । 

শকার | নর গর্ভদালি! মর। (এই বলিয়া গলদেশ টিপিয়! 
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প্র্থার করিল, বসন্তসেনা ভূতলে পতিভ। হুইয়! মূচ্ছিত! ও স্পন্দহীনা 
হুইল )| 

শকাঁর | ( সহর্ষে) অশেষ দোষের আঁধার, অবিনয়ের আঁবাঁস ভুমি, 
খলন্বভাঁব?, এবং পুর্বে সমাগত চাকদত্তের স্থিত বিহারাঁভিলাঁষে 
মৃত্যুর বশীভূত] হইয়া! এখাঁনে সমাঁগতা, এই বসন্তসেনাকে বধ করিয়া 
আপন বাহুদ্বধয়ের কি পরাক্রম প্রকাশ করিৰ ?। যেছেতু আমার নিশ্বাস 

পাঁতেই মাতা বসন্তসেন) ভয়ে মৃত প্রায় ছয় । 
বসন্তসেন! যখন স্পন্দহ্ীন হুইয়! রহিয়াছে, তখন ভারতযুগে সীতার 

ন্যায় নিশ্চয়ই মরিয়াছে। আমি তোমার প্রতি অনুরক্তঃ কিন্ত তুমি 

আমার প্রতি অনুরক্ত! হণ্ড নাই, এজন্য রোধ বশতঃ আমি তোমাকে 

মার্রিয়াছি । এই উপবন জন শুন্য,» এই স্কেভু তোঁমাঁকে পাঁশ দ্বারা 

উত্তাসিত করিয়াঁছি। আমর সেই পিতা! ও মাতা দ্রেঁপদী বঞ্চিত 
হইলেন, ধীহাঁর। বসন্তসেনখর বিনাশে প্রকাশিত পুত্রের এতাঁদৃশ সৌর্যয 

দেখিতে পাইলেন ন11 সেই রৃদ্ধ শুগঠল বিট এখনই আঁলিবে; 

অতএব আমি এখান হইতে কিপ্থিঃ দুরে যাই | (এই বলিয়। স্থাঁনা- 

স্তরে গিয়। থাকিল । 

বিট চেটের সহিত প্রবেশ করিয়! ) আমি স্থাবরক চেটকে সান্তবন' 
করিয়াছি, এখন সেই অনুটঢাপুত্রের নিকটে যাই! (পরিভ্রমণপুর্বক 
দেখিয়া! ) অয়ে! পথের মধ্যেই পাদদ্বয়ে পতিত হইয়াছিল ! এই 

পাপিষ্ঠই জ্্রী বধ করিয়াছে । রে পাপিষ্ঠ ? তুই এতাঁদৃশ অকার্্য কেন 
করিলি?। তুই অতি পাঁপিষ্ঠ, তোর সংসর্শে এবং স্ত্রীবধ দর্শনে 

আমরণও অত্যন্ত পাপে পতিত হইলাম | বসন্তসেনার অদর্শনে আমার 
মন যে শঙ্কিত হইয়াছে, ইহাই যথার্থ ছর্নিমিত্ত | দেবতারাই সর্বর্বতোঁভাবে 
মঙ্গল করিবেন | ( শকারের নিকটে শিয়।) অহে অনুডাঁপুত্র ! আমি 

নান! প্রকারে স্থাঁবরক চেটকে সাস্তবনা করিয়াছি । 

শকার। মহাশর ! মঙ্গল ত? হে পুত্রস্থাবরক চেট! তোমারও 

মঙ্গল ত?| 
চেট | আজ্ঞা হা । 

বিট। আমার সেই গচ্ছিত বস্তু দাঁও | 
শকশর | কি প্রকার গচ্ছিত বন্তু 2] 
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বিট। বসম্তসেনা। 
শকার। সে গিয়াছে! 

বিট | কখন্? 

শকার | আপনকারই পশ্চাতে গিয়াছে | 

বিট । (চিন্তাপুর্ববক্ তর্ক করিয়1) না, সে দিকে সে কখনই যাঁয় নাই। 
শকাঁর | আপনি কোন্ দিকে গ্রিয়াছিলেন ?1 

বিট। পূর্বদিকে | 

শকাঁর | বসন্তমেনা দক্ষিণ দিকে গিয়াছে । 

বিট | অখমি দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলাম। 

শকার | €স উত্তর দিকে গিয়াছে | 

বিট | তুমি পূর্বাপর বিকদ্ধবাক্য বলিভেছ, আমার অন্তরা! 

সন্দিহান হইতেছে। 
শকার | অমি নিজের পদদ্বর1! আপনকাঁর মস্তক স্পর্শ করিয়! 

শপথ পূর্বক বলিতেছি, আমি বসন্তসেনাকে মারিয়াছি | 

বিট | (বিষঞ্ন হইয়1) তুমি সত্যই মারিয়াছ ? | 
শকর | যদি আমার বাক্যে আপনকার বিশ্বাস ন। ছয়ঃ তবে রাজ!র 

শ্যখলক সংস্থণানকের এই প্রথম পরাক্রম দেখুন | (এই বলিয়া মৃত 
বসন্তসেনাঁকে দেখা ইল) 

বিট। হায়! মন্দভাগ্য আমি হত হইলাম | (এই বলির! মূর্ত 
হুইয়। পতিত হুইল ) 

শকার | হী হী (এইরূপ শব্দ করিয়া হাসিতে হাঁটসিতে ) বিউও 

মরিলেন। 

চেট | মহাশয়! স্থির উন | অবিবেচনী পূর্বক শকট আনিয়া 

আঁনিই ভীহাকে প্রথমে মারিয়াছি বলিতে হইবে । 

বিট। (স্থির হুইয়। ককণাপুর্ববক ) বসন্তসেনে ! ওদার্যয গুণরূপ 

সলিলবান্ছিনী নন্দী এদেশ পরিত্যাগ করিয়। দক্ষিণ দেশে গমন 
করিল । হা! ! নিজ সৌন্দর্য গুণে অলঙ্কারেরও শোভাসম্পাদিকে ! হা 

ক্রীড়ারসের আধারভূতে ! হু! সেধজন্য গুণভূখিতে ! হা মধুর হালিনি ! 
হা! মাদৃশ জনগণের আশ্ররদ[ক্রিনি ! বসন্তুসেনে ! আজ তোমার বিনাশে 

মে২ভাগ। রূপ বিক্রেয় দ্রব্যের আধারভূত অনদ্দন্ধেবের বিপণি একবারে 
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নষ্ট হইল | ( অশ্রুপাতপুর্র্ধক ) ছায় ! কি কষ্ট !1| অরে পাপাধম! 
তুই নগরের শ্রীম্বরূপা নিম্পাপা বসস্তসেনাকে বধ করিয়। কি কর্ম 

করিলি ?। (ব্ৰগ্নত ) এই পাঁপিষ্ঠ এই অকার্ধ্যটি আমার উপরে অর্পণ 
করিতেও পারে; অতএব এস্ছাঁন ছইতে আমার যাঁওরাই উচিত 
(এই বলিয়। গ্রমন করিতে লাগিল | শকার শিয়। ধরিল )। 

বিট । পাপিষ্ঠ! আমাকে স্পর্শ করিস্ না, আর অমি তোঁর 
সম্পর্কেও.থাঁকিব না, আমি চলিলাম | 

শকাঁর | মহাশয়! আপনিই বসন্তসেনাকে মারিয়। আমার প্রতি 

দোষারোপ করিয়! কোথায় পলাইতেছেন? এখন আমাকে অসহায় 

করিতেছেন £| 

বিট | অধঃপাতে যাও । 
শকাঁর ।.আমি আপনকাঁকে অপরিমিত থন দিব; সুবর্ণ দ্রিব এবং এক 

কান কডি দিব ও আপনকাঁর ভরণপোষণ করিব । বসন্তসেনার বিন+শ 

জন্য অপরাধে আমার যে দণ্ড হইবে ভাঁহ। অপর মনুষ্যের ছউক। 

বিট! তোঁকে ধিক থাকুক, সেই দণ্ড তোরই হউক 
চেট | পাপ দূর হুউক। 

( শকাঁর হাসিতে লাখিল ) 

বিট। তোর অপ্রীতি হউক, আর হাস্য করিতে হইবে না নিন্দনীয় 
এবহ সাধু জন বিগর্িত এতাদৃশ তোঁর সন্তোঁষে ধিক থাকুক। তোর 

সহিত আর সম্পর্ক রাঁখিব না, আমি তোকে নিশুণ ধনুর ন্যায় পরি- 
ত্যাগ করিলাম । 

শকাঁর | মহাশয়! প্রসন্ন ছউন। আস্মন, সরোবরে গিয়। জল- 

ক্রীড়! করি 
বিট| আমি স্বয়ং পতিত না! হইলেও জ্বীবধজনিত-পাঁতিতা- 

দোঁষে দুষিত তোর সংসর্গে থাকিলে সকলে আমাকে পতিতের ন্যায় 

অনশর্ধ্য মনে করিবে ॥ তুই স্ত্রী হুত্যা করিরছিস্ঠ একারণ নগরিক 
কাঁমিনীগণ বিনাশ ভয়ে সঙ্কুচিত নেত্রে ভোর প্রতি দৃক্টিপাত করিবে ; 

অতএব আমি তোর অসমভিব্যাছারে যাঁইব না| বসন্তসেনে ! তুমি 
. জন্বাখস্তরে আর বেশ্যা হইও না তুমি সাধু জন প্রশংলিত গুণ সম্পন্ন? 

হুইয়। নিষ্ছলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ কারও | 
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শকাঁর | আমার এই পুম্পকরগুক নামক জীর্ণোদ্যানে বসম্তসেনণকে 

বধ করিয় তুমি কোঁথায় পলাইতেছ ? | এস, আমার ভখিনীপতির 

নিকটে নিয়া নালিশ করিব। (এই বলিয়া বিটকে ধরিল ) 

বিট | আঃ, মূর্খ 1 দাড়া ত। (এই বলিয়। খড়া বাহির করিল ) 

শকাঁর'| ভয় বশতঃ কিঞ্চিং দ্বুরে খিয়1) অছ্ধে তুমি কি.ভয় 

পাইয়াছ?, তবে তুমি যাও । 
বিট 1! (শ্ৰখত ) এখাঁনে আর থাক! উচিত নছে | আচ্ছা? আর্য 

সর্বিিলক, চন্দনক প্রভৃতির যেখানে আছেন আমিও সেইখানে যাই। 

( এই বলিয়। বহির্গত হুইল )। 
শকাঁর | মৃতুযর মুখে যাও | অরে স্থাবরক পুত্র! আমি কিরূপ 

কর্ম করিয়াছি ?1 
চেট | মহাশয়! আপনি অতান্ত কুকর্ম করিয়াছেন । 

শকার | অরে চেট ! কি বলিতেছিস্ 2 কুকর্ম করিয়াছি? 1 আচ্ছা, 

এইরূপ হউক । (নিজ শরীর হইতে নখনাঁবিধ অলঙ্কার লইয়া) তুমি 

এই অলঙ্কার লও, আমি দিলাম, আমি যতক্ষণ ধারণ করিতেছি, ততক্ষণ 
তুমি ধারণ কর, আমার এই ইচ্ছণ! | 

চেট। ইহ! আপনকার শরীরেই শোভা পাইতেছে* অলঙ্কারে 

আমার প্রয়োজন নাই। 

শকার। তবে তুমি আমার এই গোক লইয়া যাওঃ এবং আমি যে 
পর্ম্যন্ত না! যাঁই, সে পর্য্যন্ত তুমি প্রানাদের উপরিভাগে উঠিবার পথে 
গিয়া থাক। 

চেট। যে আজ্ঞা । ( এই বলিয়! বহির্গত হইল ) 
শকাঁর | বিট আত্ম রক্ষার্থে পলায়ন করিলেন | স্থাঁবরক চেটকেও 

প্রাসাদের উপরিভাগে যাইবখর পথে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়। রাখিব । এই- 

দ্ূপ হইলে আমার মন্ত্রণ! রক্ষা পাইবে । এখন আমি যাই! অথব1 
একবার দেখি? বসন্তমেন। নিশ্চয়ই মরিয়াছে? কি আরও মারিতে 

হইবে? (তাহাকে দেখিয়।) এই যে নিশ্চয়ই মরিয়াছে। এখন আনার. 

এই উত্তরীয় বস্ত্র দ্বার ইহাকে আচ্ছাদিত করি। অথব! উত্তরীয় 

দ্বারা আচ্ছাদিত করিব না; যেছেতু ইহাতে আমার নাম অঙ্কিত 
রহিয়াছে কোনও বিজ্ঞ পুৰকষ দেখিলেই জানিতে পারিবে । বায়- 
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সঞ্চারে একত্র রাশীভূত এই শুষ্ক পত্র সমূহ ছার আচ্ছাদিভ করি । 
(তাহাই করিয়! চিন্তা পূর্বক ) আচ্ছা, এইরূপ ত হুইল, এখন বিচাঁরা- 
লয়ে গিয়া! এই বলিয়া অভিযোগ করিব যে দরিদ্র সার্থবাহু চাকদত 
অর্থের লোভে বসন্তমেনাঁকে আমার পুম্পকরণ্ডক নামক জীর্পণেদ্যানে 
লইয়! গিয়! বিনাশ করিয়াছে। এই বিশুদ্ধ নগরীতে পশুর ন্যায় 
চাঁকদত্তের বিনাশের জন্য এই নুতন গ্রকাঁর কপট ব্যবঞ্চার করিব । 
এখন যাঁই। (এই বলিয়৷ বহির্গত হইয়া দেখির! সতয়ে ) কি 
আশ্চর্য! আনি যে যে পথে যাইতেছি, সেই সেই পথে এই ভুষ্ট 
সন্বণাসী সজল রক্ত বস্স হস্তে করিয়। আসিতেছে । আমি ইহার নাসিক 
চ্ছেদন করিয়া ভাঁর বহন করাইয়াছি, এজন্য এ বাক্তি আমার শক্র 

ছইয়াঁছে ; সুতরাং এ আমাকে দেখিতে পাইলে এই শকাঁরই বসন্ত- 
সেনাকে মারিয়াছে বলিয়। সর্বত্র প্রকাশ করিবে | অতএব কোন্ পথে 

যাই? । (দেখিয়া ) আচ্ছ!১ অধ্ধপতিত এই প্রাচীর খণ্ড উল্লঙ্ঘন 
করিয়া গমন করি । আমি হনুমানের ন্যার ত্বরান্বিত হইয়। কখন গগন- 

মগুলে, কখন ভূতলে; কখন পাঁতাঁলে ও কখন মহেন্দ্র পর্বতের উপরি- 
ভাগে গমন করিয়া! লঙ্কা! পুরীতে যাইব | (এই বলিয়। বহির্গত হইল )। 

(বস্ত্রের আবরণ ব্যতিরেকে সংবাহক নামক ভিক্ষু প্রবেশ করিয়া ) 

আমি এই বস্ত্রখণ্ড ধেইিত করিয়াছি, এখন কি ইহ! রক্ষের শাখায় 
বান্ধিয়। শুফষ করিব? না, যেছেতু বাঁনরগণ রক্ষে রহিয়শছে, এখনই 
শ্ছিড়িয় দিবে | কিংবা ভূমিতে প্রসগরিত করিয়। শু করিব? তাহ! 

হুইলে ইহাতে ধূলি লাঁগিবে ! তবে কোথায় শুফ করি 1 (দেখিরণ ) 
শাঁচ্ছা, বায়ু সঞ্চণারে রাশীভূত এই শুদ্ধ পত্রসমূহের উপরি প্রসারিত 

করি । (তাহ্থাইকরিয়) বুদ্ধদেবকে প্রণাম 1 (এই বলিয়া! বসিল)। এখন 
ধর্ম প্রতিপাঁদক কয়েকটি অক্ষর পাঠ করি । যেব্যক্তি পঞ্চ জনকে 
মারিয়াছে | (হত্যাদ্ধি পুর্বপঠিত শ্লোক পাঠ করিল )1 অথব। অমি 

যে পধ্যন্ত বুদ্ধদেবের উপাঁপিক সেই বসস্তসেনার প্রতুযুপকার করিতে 

ন। পারি, সে পর্যান্ত স্বর্গম্খের প্রয়োজন নাই । সেই বসন্তদসেনণ যে 

অবধি দশ লুবেণমুদ্রা দিয়া দু'তকরের হন্ড হইতে আ হইতে আমাকে মুক্ত 
করিয়ণছেন, সেই অবধি আমি ভীাহীর ক্রৌত দাসের নার বাধ্য হইয়! 

রহ্ছিয়াছি | (দেবিরা) এই শুক্ষ পত্র রাঁশির অভ্যন্তরে কি; নডিতেছে 1 
১৭ 



১৩০ মৃচ্ছকটিকনাটক । 

অথব! বোধ হয় বায়ু ও আঁতপভাপে পরিশুষগ্চ এই পত্ররাঁশি আমার 

বন্রখণ্ড হইতে নির্গলিত জল সম্পর্কে আর্দ্র হইয়া পক্ষবিস্তারকারী 

পক্ষীর ন্যায় স্বয়ং স্ফুর্ভি পাইতেছে | 

(বসন্তসেনা সহজ্ঞ! লাভ করিয়া! একটি হস্ত দেখা ইতে লাগিল ) 
ভিক্ষু | হ্বায়! ছায়! নির্মল অলঙ্কারে ভূষিত স্ত্রীলোকের হস্ত 

নির্গত হইতেছে ! একে কি? । এই যে আর একটি হস্তও নির্গত হুইল !| 
বেহুক্ষণ দেখিয়।) এই হন্ত পুর্ব দৃষ্টের ন্যাঁর বোধ হুইতেছে। 

অথব! বিচারের প্রয়োজন নাই; যেহুত্ত পুর্বে আমাকে অভয় প্রদান 
করিয়াছিল, ইহা, সত্যই মেই হস্ত | আচ্ছা, বিশেষ রূপে দেখি । 

€( এই বলিয়। পত্র সকল সরাইয়া, দেখিয়া এবং নিশ্চয় জানিয়। ) 

হায়! । ইনি সেই বুদ্ধদেবের উপাসিকা গা বসন্তসেন1। 

(বসন্তসেন? জল প্রার্থনা করিল ) 
ভিক্ষু । এই যে জল চাহিতেছেন! দীর্ধিকাঁও দূরে, এখন কি 

করি?। আচ্ছা, এই বস্ত্রথণ্ড ইষ্টার মুখে নিম্পীড়নন করিয়া জল 

দিই । (এই বলিয়া! তাহাই করিল )1 

( বসন্তসেন1 বল পাঁইয়। উঠিয়া বলসিল 1 ভিক্ষু বন্ত্র 

দ্বার তাহার শরীরে বায়ু চালন করিতে লাগিল )। 
বমং। আর্য! তুমি কে?। 

ভিক্ষু | বুদ্ধাদবের উপাসিকে বসভ্তসেনে ! তুমি কি আমাকে 

স্মরণ করিতে পাঁরিতেছ ন1 ? আমি সেই দশ সুবর্ণ মুদ্র! দ্বারা ক্রীত 

হইয়াছি। রর 
বসং। হা, ম্মরণ হইতেছে বটে, কিন্ত আপনি যেরূপ বলিতেছেন, 

সে রূপে ম্মরণ হইতেছে না, বরং তাহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুও ভাল । 

ভিক্ষু | বুদ্ধোপাসিকে! একি? 

বসহ। ( ছুঃখ পুর্ববক ) বেশ্য। রুত্তিতে যাহ! ঘটিয়। থাকে | 

ভিক্ষু । বুদ্ধোপামিকে! এই রুক্ষের সমীপজাত লতা অবলম্বন 

করি়। উঠুন, | (এই বলিঘ। লতাঁকে অবনত করিল, বসন্তসেনা তাহ! 

ধরিয়া উঠিল )। 

ভিক্ষু । এই বুদ্ধদেবের মন্দিরে আমার ধর্ম ভগিনী অবছেন, তথায় 

কিছুকাল থাকিয়! সুশ্থমনা হুইর! আপন গ্ৃঙ্ছে যাইবেন ; অত এব মন্দ 



নবম অহ । ১৩১ 

মন্দ গমনে গমন ককনা (এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল | দেখিয়! ) 
আর্স্যগণ ! পথ হইতে অপন্ত হউন অর্গস্থত হউন | যেছেতু এই 
যুবতী জ্ত্রী, এবং এই ভিক্ষু যাইতেছে; আমার এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম | 

যে মনুষ্য হস্ত, মুখ ও ইন্ড্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেনঃ তেই 

মনুষ্যই মনুষ্য | তাঁহাকে রাজকুলেও যাঁইতে ছয় না এবং. পরলো ককেও 

ভগ্ন করিতে হয় না| (এই বলিয়। সকলে নির্গত হুইল ) 

( বসন্তমেন! মোচন নামক অষ্টম অঙ্ক সমাগ ) 

নবম অহ । 

( তাহার পর শোধনকের প্রবেশ) | 

শোঁধ | প্রাদবিবাঁকঞ্চ প্রভৃতি বিচাঁরকগণ আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন, 
যে অরে শৌধনক ! বিচাঁরালয়ে গিয়! সম্মার্জনপুর্বক আলন পাভতিয়। 
বিচারাঁলয়কে সজ্জিত কর; অতএব আমি তাহাই করিবার নিমিত্ত তথায় 

যাই । ( ইতস্ততঃ পরিক্রমণ পুর্বক দেখিয়া )| এই বিচারালয়, ইহাতে 

প্রবেশ করি। (প্রবেশ পুর্বক পরিষ্কার করিয়! আসন পাঁতিয়) বিচাঁর৭- 
লয় পরিষ্কার করিলাম এবং আমনও পাতিলাম; এখন শিয়। 

বিচারপতিদিগকে জানাই । (এই বলিয়া পরিক্রমণপুর্বক দেখিয়] ) 
এই যে রাজার শ্টাণলক ছুষ্ট ও ছুর্জন মনা এই দিকেই আিতেছে ? 
অতএব উহার দৃর্টি পথ পরিত্যাগ পূর্বক যাইব। (এই বলিয়া 
একপার্শে লুক্কার়িত হইর। রহিল )। 

(তাঁহার পর উজ্জ্বল বেশে শকাঁরের প্রবেশ ) 

শকাঁর | আমি উদ্ভাঁনে উপবনে ও কাননে থাকিয়া সলিলে জলে 

ও পাঁনীয়ে স্নান করিয়া, নারীধুবতি ও জ্ত্রীদিগের সছিত গ্দ্ধর্বের 

ন্যায় সুশোভিত শরীর হইয়াছি । আনার কেশ পাশ কখন বদ্ধ, কখন 
ও শে সপ আপ এ ঠা উই জপ সপ: আস | শিস লি পা শপ শপ পর পপ ০ এ রর পাস ১০০৪৪৮ বল জা দ্র 

্ রাজপ্রাতিনিকি । 
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জটা, কখন চঞ্চল চুর্ণকুন্তল, কখন লক্বমাঁন, এবং কখন উর্ধভাগে বদ্ধ 

হইয়! চুড়1 সদৃশ ছয় | আমি রাজার শ্যালক ; সুতির আমি নানাবিধ 
বেশ ধারণ কারি। 

অপিচ বিষ গ্রন্থির মধ্যে প্রবিষ কীটের ন্যায় হিদ্রে অন্বেষণ 
করিতে করিতে মহৎ ছিদ্রে প্রাণ্ড ছুইয়াছি।!। এখন বসন্তসেনার 

হত্যা কাগুটি কাছার উপরে নিক্ষেপ করি?1| (ল্মরণ করিয়। ) 
ই! মনে হইয়াছে, €সই দরিদ্র চাকদত্বের উপরেই এই কাওটি 
ফেলিব! যেছেতু মে দরিদ্র; স্ুতরাঁং এতদ্বিবয়ক সমুদাঁয়ই 
তাছার উপর সম্ভবিতে পারে | আচ্ছা, বিচারালয়ে গিয়া অগ্রে 
এইরূপ অভিযোগ লেখাইব, যে চাকদত্ত বসস্তসেনার গল দেশ 

টিপিয়া বধ করিয়াছে; অভএব বিচাঁরালয়েই যাই? (ইতস্ততঃ 
পরিক্রমণ পূর্বক তথায় শিয়া! দেখিয়া!) এই যে আমন সকল পাতিত 

হইয়াছে; অতএব বিচরকগণ এখনই আসিবে, তাহাদের প্রতী- 

ক্ষয় এই দৃর্বাপূর্ণ অঙ্গন ভূমিতে বসিয়! থাকি | (এই বলিয়। সেই 

কানে বলিল )] 

শোঁধনক ! ( অন্য দিকে গিয়া সম্মুখে দেখিয়1 ) এই যে বিচারকগণ 

আসিতেছেন: অতএব হহঠদিগের নিকটে যাই | (এই বলিয়। 

চলিল )1 

( ভাঙার পর শ্রেন্ঠী, কায়স্থ প্রস্ভতির সহিত অধিকর- ১.০ ধ্ঁ 

পিকের ঞ্* প্রবেশ | 

অধিকরিক 1 €তা ভো। শ্রেষ্ঠিন্! ও কায়স্ছ। 
শ্রেহ্ঠী ও কায়স্ক / আঁজ্ঞ! ককন | 
অধ্বিকরণিক ! অছে।! বৈচারকাধ্য কি ভয়ঙ্কর | দেখ, অভিযোগের 

বিচারকালে বাদী, গ্ুতিবাদী ও সাক্ষী প্রভৃতির বাক্যের অধীন হছইয়! 
কাঁধ্য করিতে হয় ; নুতরাং বুদ্ধ কৌশলে তাছাঁদের মনোগত অভিপ্রায় 

* লাক রঙ্ধীন ও ন্বণ+দি পরীক্ষার নিমিত্ত শ্রেন্ঠী অর্থাৎ বণিক এবং লিখন 

কাধ দম্পাদনের নিমিভ কারস্থ নিয়োগের প্রথ1 পুব্ধ কালে ছিল 1 বিচারালয়ের 
নাম অআধিকরণ, ভাঙতে বিয়া যিনি বিচবি করেন শাঁহাঁকে আরধকর শিক 
বালিশ! খাকে 



নবম অঙ্ক । ১৩৩ 

গ্রহণ কর! বিচারকের পক্ষে বড় কঠিন | যেহেতু বাদী প্রভৃতির 
ঘে সকল অভিযোগ উপন্থিভ করে, ভাঙা প্রায়ই ন্যায় বিকদ্ধ এবং 

মিথ্যার্দি দোষে প্রায়ই আচ্ছন্ন । তাহার! বিষয়ভিলা ও হিৎলণদি 

দেষের পরৰশ হুইয়। আপন আপন মতের সমর্থন করিবার জন্য 

বিচাঁরালয়ে ত্বীর স্বীয় দোষ কখনই প্রকাশ করে না| প্রত্যুত 

রাঁজপক্ষীয় অমাত্যাদির বুদ্ধি বৈকল্যে এব বাদী প্রতিবাদী পক্ষীয় 
লোকদিগের কপটবাক্যে যে সকল দোষ উৎপন্ন ছর, রাজ! তাঁহ1 থরিতে 

না পারিলে তিনিই দেই দোষে দৃযিত হয়েন। অতএব বিচারকাঁরী 
রাজার প্রশংসা হওয়! দূরে থাকুক, য€ুসাঁমানা কারণেই অপবাদ 

হুইয়! থাকে । 

অপিচ। লোকেরা ক্রোঁধান্ধ হইলে ন্যায় মার্গ ভ্রন্ট হুইয়। পর- 

স্পরের ভুশ্চরিত্র অসত্য হইলেও সত্য বলিয়। বিচাঁরালয়ে প্রকাশ' 

করিয়। থাকে । কিন্ত আপন আপন দোষ কখনই প্রকাশ করে ন। 

বাহার! স্বয়ং সাধু হুইয়াও স্বপক্ষ ও বিপক্ষের দোষে দ্ৃষিত হুইয়! 

পাপ কর্ম করে, তাছার। নিশ্চয়ই ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ঠ হয়। 
স্থুতরাৎ বিচার কার্যে বিচার কর্তার প্রশংসা! না! হইয়া বরং হটাৎ, 

নিন্দাই হইয়া থাকে । 
অধিকরণিক ধর্মশাস্ত্র, নীতিশীজ্ত্র ও দেশাঁচরের অভিজ্ঞ হইবেন, 

অর্থী প্রত্যঞ্ধা প্রভৃতির কপটতার আঁবিষ্কারে নিপুণ হইবেন, 

মিষ্টভাবী ও ক্রোধশূন্য হইবেন | মিত্র অমিত্র এবং আত্মীয় 
জনগণের প্রতি সমদশী হুইবেন। বাঁদী প্রতিবাদীদিগের বিরো- 

ধীয় বিষয়ের বিচার করিয়াই উত্তর দিবেন, অর্থাৎ লজ্জা ভয়াদি 

বশতঃ জয় পরাজয় বলিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবেন না। হূর্ধল ও 
শিষ্টের পালন এর ছুক্টের দমন করিবেন, ধর্ম কর্মে অনুরক্ত হইবেন । 
বিবাদ বিষয়ের যাখার্থয নির্ণয়ে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিবেন। এবং সত্য 
বাক্যে রাজার কোপ নিবারণ যত্ববান হইবেন 

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। আপনকারও গুণে দোষ আছে একথ। বলি- 

তেছেন ; যদি ইহাই হয়ঃ তবে চন্দ্রের আলোঁকেও অন্ধকার আছে এ 

কথণও বল যাইতে পারে। 

অধিকরণিক | অহে শোধনক ! বিচারালষ়ের পথ প্রদর্শন কর! 
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শোধনক | আনুন আঁনুন্ মহাশয়! আসুন । (এই বলিয়! গমন 
করিয়া ) এই অপ্পিকরণ মণ্ডপ, মহ্াঁশয় ! প্রবেশ ককন। (এই বলিয়। 

সকলেই প্রবেশ করিল )। 

অধিকরণিক 1 শোঁধনক ! বাহিরে গিরা দেখ, কাঁর্যযা্ধী কে কে 

আছে। 
শোঁধনক।|। যে আঁজ্ঞা। (এই বলিয়। বাহিরে গিয়া! ) আধ্য অধি- 

করণিক বলিতেছেন, এখনে কার্স্যার্ধা কে কে আছেন 2 

শকাঁর | (সহর্ষে) তবে অধিকরণিক আখনিয়াছে, (সগর্বে 

চলিয়। ) আমি এবল পুৰকষ মনুষ্য বালুদেব রাজার শ্যালক, আমিই 

কার্ধ্যার্ঘা | 

শোঁধনক। (ব্যস্ত হইয়া ) আঃ! প্রথমেই রাজার শ্যালক কাধ্যাথাঁ ! 

আচ্ছ।, মহাণশয় ! ক্ষণকাল বিশ্রাম ককন, আমি অধিকরণিকের নিকট 

শির! জাঁনঠই 1 (তথায় গির1 ) মহাশয় ! রাঁজ1র শ্যালক কার্ধ্যার্থা হুইয়। 
উপস্থিত আছেন । 

অধিকরণিক । আঃ প্রথমেই রাঁজার শ্যালক অর্থী ! স্ুর্য্যোদয় কালে 

গ্রহণের ন্যায় ইছ! মহাঁপুকষের নিপাত স্চক হইতেছে । শোধনক ! 
মে আমিলে অদ্য বিচাঁরালয়ে বড় গোলমাল হইবে; অতএব তুমি গিয়। 
বল, যে অদ্য ভোমার কায দেখিবেন ন1। 

শোধনক | যেআজ্ঞ। (এই বলিয়া! বাহিরে শকারের নিকটে 

শিয়। ) মহাশয়! অধিকরণিক বলিতেছেন, যে আজ তুমি যাঁও, তোমার 
কাধ্য আজ. দেখিব না| 

শাকার ॥। €( সক্রোধে )কি ? আমার কাঁধ্য দেখিবেন ন1?1 যদি না 

দেখেন, তবে আমার ভগিনীপতি রাজ1 পালককে এবং আমার 

ভগিনীকে জাঁনাইয়। এই অধ্িকরণিককে পরিত্যাগ পুুর্বক অপর এক- 

জনকে নিযুক্ত করাইব। ( এই বলিয়। যাইতে লাগিল )। 

শোঁধনক | আধা ! ক্ষণকাঁল থাকুন, একথা অধিকরণিকের নিকট 
জনাই। (অধিকরণিকের নিকটে শিয়া! ) সেই রাজার শ্যালক কুপিত 

হুইয়! এই বলিতেছেন । ( এই বলিয়1 তাহার কথ। বলিল ) 

অধিকরিক | সেই মৃর্থ সকলই করিতে পারে । শোঁধনক ! তুমি 
গিযা বল, যে তুমি আইস, তোঁমাঁর কার্য দেখিবেন। 
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শকাঁর | প্রথমে বলিলেন, দেখিব না) এখন বলিতেছেন দেখিব £ 
অতএব বোধ হইতেছে অধিকরণিক ভয় পাঁইয়াছেন ; আমি যাঁছ! 

ধলিব তাহাই বিশ্বাস যোগ্য করাইব | এখন অভ্যন্তরে প্রবেশ করি । 

প্রাবেশ পূর্বক নিকটে গিয়1) আমাদের উত্তম স্থখ, তোঁমাদিগকেও সুখ 
দিব, নাই বা দিব 

অধিকরণিক ! ( স্বগ্নত) অছো! ! এই কার্ধযাথীর কি বুদ্ধির স্থিরতা ! 
( প্রকাশপূর্বাক ) এই স্থানে উপবেশন ককন । 

শকার 1] এই স্থান তত আমারই ; অতএব যেস্ছণীনে আমীর ইদ্ছা 
সেই স্থণানেই বসিব | ( শ্রেষ্ঠীর নিকটে গিয়! ) এই স্থানে বলিলাম | 
( শোঁধনকের নিকটে শিয়]) এই স্থানে বসিলাম। (অধিকরণিকের 

মন্তকে হস্ত দিয়! ) এই বদিলাম | (এই বলিয়। ভূমিতে বলিল )1 

অধিকরণিক | আপনিই কার্ধযাথা ? | 
শকাঁর । ই1, আমিই কার্দ্যার্থা। 
অধিকরণিক | কি কাধ্য ? বলুন! . 
শকাঁর | কাঁর্ধটি আপনকার কর্ণে বলিব | পত্রপুট সদৃশ ক্ষুদ্র 

এৰং বৃহৎ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা রাজার শ্বশুর, 

এবং রাজা! আমার পিতার জামাতা । আমি রাজার শ্যালক এব, 

রাঁজাও আমার ভগিনীপতি হয়েন | 

অধিকরণিক | ই1; আমি সমুদায়ই জানি; আপন কুলের পরিচগ্ 
দিবার প্রয়োজন কি? স্বভাঁবই সাঁধুত1 ও অসাধূতার কারণ । দেখুন, 

কন্টকী তু উর্ধর ক্ষেত্রে জন্বিলেও অধিক কন্টকময় ও বিশাল হইয়! 

থাকে । এখন আপন কার্য বলুন। 

শকাঁর । এই বলিতেছি, যে আমি অপরাধ করিলেও তুমি কিছুই 
করিতে পারিবে ন।1 অনন্তর সেই ভগিনীপতি রাজ! পরিতুষ্ট হইয়া 
আমার ক্রীড়ার জন্য সকল উদ্য!ন শ্রেষ্ঠ পুম্পকরগুক নামক 

জীর্ণেখদাখন আমাকে দিয়াছেন । আমি সেই উদ্ান দেখিতে এবৎ 

শুষ্ক, পরিক্ষত, পরিপুক্ট ও শাখাদি ছিন্ন করাইতে প্রতিদিন তথায় 
শিয়া থাকি | টদবযোঁগে দেখি অথবা দেখি নাই, এক মৃত জ্ত্রীলোকের 
কলেবর পড়ির। রহিয়াছে । 

অধিকরণিক | মেস্ত্রীলোকটি কে £ তুমি কি জাঁন ৪1 
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শকাঁর | অহে অধিকরণিক ! ভাঁহাঁকে কেন না আনি, জেই্ত্ী 
সেখন্দর্যযাাতিশয়ে এই নগরের ভূষণ স্বরূপ এবং শত শত ন্বর্ণা- 

লঙ্কারে ভূষিত? কোনও পাঁপাধম যৎ্কিঞ্চিত, অর্থের লোভে সেই 
বসন্তসেনাকে নির্জন পুস্পকরগুক নামক জীর্পোদ্যানে লইয়। শিয়া বাভু- 

পখশে গলদেশ বদ্ধ করিয়। মারিয়াছে, কিন্ত আমি মারি নাই । (এই 

বলিয়াই আপন মুখ হস্ত দ্বার। আবুত করিল )। 

অধিকরণিক | অছো ! নগররক্ষীদিগের কি অনবধ(নতা 11 ভে 

শ্রেষ্ঠিন! ওকায়ন্থ ! কিন্ত আমি মারি নাই” এইটি বিচার্স্য বিষয়, 
ইন! তোমর। প্রথমে লিখিয়। রাখ | 

কাঁয়স্ছ। যেআজ্ঞা | (এই বলির! লিখিয়। ) মহুঠশয় 1 লিখিলাম | 

শকাঁর। (স্বগত) হায়! ত্বরাপূর্ধাক উষ্ণ পায়সান্ন ভোজীর ন্যায় 

ৃ্ আমি বাস্ত হুইয়! বলিতে শিয়। অদ্য আপনাকেই বিনাশিত করিল!ম ! | 

আশচ্ছ1, এইরূপ বলিব । (প্রকাশে) অছে অথিকরণিক! আমি 

দেখিয়াছি এইরূপ 'বলিতেছিঃ ভোমরা গোল্মাল্ কর কেন? | 

( এই বলিয়! পদদ্বারা সেই লিখনটি যুছিয়া দিল ) 
অধিকরণিক। তুমি কিরূপে জানিয়াছ? যে অর্থের নিমিত্ত এব 

বাছুপাঁশ বার] মারিয়াছছে ? 

শকার | অহ্হে! শ্রীব! স্ফীত এবং ওীবা প্রন্ৃতি অব্য়ন সকল 

অলঙ্কার শুন্য দেখিয়া তাহাই অনুমান করিতেছি । 

শ্রেষ্টী ও কায়স্থ। ইছ' ছইলেও হইতে পারে | 
কার | (স্বগত ) ভাগ্যবশতঠ এতক্ষণে প্রভাজ্জীবিত হইলাম | 
শ্রে্ঠী ও কাষস্ছ। মহাশয় ! কেখন্ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এ 

বিষয়ের বিচধর কর্তবায 9। 

অধিকরণিক । এতাদৃশ স্থলে ব্যবহু!র ছুই প্রকর+। 

শ্রেনী ও কায়স্থ। কিকি প্রকার ?। 
অধিকরণিক | বাক্যানুলারী ও অর্থান্ুপারী। বাকানুস(রী ব্যবহ।র 

নদী প্রতিবাদীদিগের বাক্য দুর এবং অর্থানুলাঁরী ব্যবহার অথি- 
করণিকদিগের বুদ্ধি দ্বারা বিচার | 

শেঙ্টী ওকায়স্ত। তবে এ বিষয়ে বসন্তমেনার মাঁতাকে আনয়ন 
কব? কর্তব্য 
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অধিকরণিক | তান্াই হউক | শেোধনক ! ভুমি বসন্তসেনার মাতাকে 
শান্তভাবে আনয়ন কর। 

শোঁধনক। যে আজ্ঞা । ( এই বলিয়! বহির্গত হইয়া! বসম্তসেনার 
বদ্ধ মাতার সহিত গ্রবেশপুর্বক ) আর্যে! আনুন আসুন । 

বদ্ধা। আমার কন্য! বসন্তমেন! যৌবন সুখ সম্ভোগার্থে মিত্রের 

গৃছে গিয়াছেন | এদিকে এই দীর্ধাযু শোধনক বলিতেছে যে আনুন 
অধিকরণিক আপনকাকে আহ্বান করিতেছেন ; অতএব আমার আত্ম! 

মোঁছে পরবশ এবং হৃদয় কম্পিত হইতেছে । বশুস! বিচারালয়ের 

পথ প্রদর্শন কর। 

শোধনক। আর্য! আনুন আসুন । 

( এই বলিয়! উভয়ে পরিক্রমণ করিতে লাগিল )। 

শোধনক | আধ্যে! এই বিচারালয়, আপনি প্রবেশ কৰুন | 
( উভয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল )। 

বদ্ধা। (অধিকরণিকের নিকটে গিয়া! ) আপনকারদের মঙ্গল হউক । 
অধিকরণিক | ভন্দ্রে! ভাল আছেন ত 2 এই স্থানে বসুনে | 

বদ্ধ | হী? ভাল আছি । (এই বলিয়া বিল )। 
শকার | (আক্ষেপ পূর্বক) আদিয়'ছ £ বৃদ্ধ কুটনি ! আলিয়াছ?। 
অধিকরণিক। অয়ে ! তুমিই কি বসন্তসেনার মাতা ?। 

বদ্ধা। আজ্ঞা হু? 
অধিকরণিক | অধুন1 বসম্তসেন! কোথায় ? | 

বৃদ্ধা | মিত্রের গুছে। 

অধিকরণিক | তাহার মিত্রের নাম কি? । 

বদ্ধ | (স্বগত) হায় হায়! একথ। সাতিশয় লজ্জাজনক । ( প্রকাশ 

পুর্ব্বক ) একথা অন্যে জিজ্ঞাস! করিলে ভাল হুয়, বিচার পতির 

জিজ্ঞাসার লজ্জা হয় ! 

অধিকরণিক | ব্যবহারই ভোমকে জিজ্ঞাসা করিতেছে? অতএব 

লজ্জার প্রয়েখজন নাই। 
শ্রে্ঠী ও কারস্থছ। ব্যবহার জিজ্ঞাঁলা করিতেছে, বলিভে দোষ 

নাই; অতএৰ আপনি বলুন। 
৯৮ 
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বদ্ধ) ॥ কি! ব্যবস্থার জিজ্ঞাঁস। করিতেছে? ; যন্দি এরূপ হয়; তৰে 

শ্রবণ ককন। সার্থবাঁহ বিনয়দত্তের পেউত্র এবং সাগর দত্তের পুত্র শুভ- 

নাম। আর্ধ/ চাঁকদত নামে এক ব্রাহ্মণ বণিকপল্লীতে বাস করেন, আমার 

কন্য। উহার নিকটে গ্িয়! যেখবনসুখ অনুভব করিতেছেন 1 
শকার | আপনার] শুনলেন ত?; এই কথ গুলি লিখিয়। রাখুন? 

চাঁকদর্ডের সহিত আমার বিবাদ আছে। 

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ ॥ চাঁকদত্ত বসন্তমেনার মিত্র, ইহাতে তাহার 
দোষ কি? 

অধিকরণিক | এই ব্যবহার চাকদত্তের অপেক্ষা করিতেছে । 

শ্রেঠী ও কায়স্থ 1) ই] মহাশয় | 
অধিকরণিক | ধনদতত !৯% বসন্তসেন। আব্য চাঁকদর্ভের গৃহে 

গিয়াছেনঃ ইহ! লিখিয়! রাখ ; এইটী বিবাদের প্রথম ভাগ হুইল। 

আমর! আর্য চাকদত্তকে কি বলিয়। আহ্বান করিব !। অথব1 বাবহা!রই 

তাহাকে আহ্বান করিতেছে, ভাবিলে কি হইবে । শোধনক! তুনি 

আর্ষয চাকদত্তের নিকটে গিয়! প্রসঙ্গ ক্রমে, অধিকরণিক আ[পনকাঁকে 

দেখিতে ইচ্ছ! করিয়াছেন, এই বলিয়া বিনয় বাঁক্যে সমাদর পূর্বক 
তাহাকে আহ্বান করিবে এবহ যাহাতে তিনি উদ্বিগ্ন না ছুন ও নন্দ মন্দ 

গমনে প্রসন্নমনে আইসেন তাছ। করিবে । 

শোথনক | যেআজ্ৰঞ | (এই বলিয়া বহির্গত হুইয়।, চণকদত্তের 

সহিত পুবর্বার প্রবেশ করিয়। ) ব্য । আনুন আজুন। 

চাঁকদত্ত। (চিন্ত। করিয়া) অধিকরশিক আমাকে সুশীল ও সকুলে€ৎ- 

পন্ন বলিয়। জানেন । তথাপি তিনি যে আন্বান করিভেছেন, ইহাতে 

আমার দারিদ্রাঁবস্থ| দেখিয়। কোন বিষয়ে তাহার সন্দেহ জন্বিয়।ছে, 

এরূপ নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে । (ভর্ক বিতর্ক করিয়। স্বগত ) মহা তব 

অধৃরধ্যক বন্ধনালয় হইতে পলায়ন করিয়া পথি মধ্যে উপস্থিত হুইলে, 
আমিই তাহাকে আপন শকট দ্বারা নগর হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছি, 

ইহ কি সকলে জানিতে পারিয়াছে? ॥ অথব] এই বিবয় চার দ্বারা 

রাজা পালকের কর্ণগোচর হইয়াছে ?; যেহেতু আমি অভিযোগে 

+ কায়স্ছ্র নাম । 
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আক্রান্ত প্রতার্থার ন্যায় যাইতেছি | অথব] বিচারের প্রয়োজন কি? 
বিচার গৃহেই প্রবেশ করি । ভদ্র শোঁধনক ! বিচার গৃছের পথ প্রদর্শন কর ! 

শোঁধনক। আলুন আনুন মহাশয় | (এই বলিয়া! পরিক্রমণ 
করিতে লাগিল )। 

চাঁকদত্ত | (শঙ্কিত হইয়1) এ সকল কি হইতে লাগিল 1, এই কাঁক 
কর্কশস্্রে শব্দ করিতেছে | অমাত্য ভূতাগণ বারবার আহ্বান 

করিতেছে । এবহ বাম চক্ষু অকল্মাৎ স্পন্দিত হইতেছে । এই সকল 
ছুর্দিমিত্ত দর্শনে অংমাঁর অন্তঃকরণে ভয়ের সাব হইতেছে 1 

শোধনক ! আসুন মহাশয় ! বর গমনে আসুন | 

চাঁকদত্ত | (পরিক্রমণ করিতে করিতে অগ্র ভাঁগে দেখিয়!) এই 
কাক শুফ বৃক্ষের উপরি ভাগে বসিয়। স্ুর্যয1ভিমুখে শব্দ করার এবং 
বাম চক্ষুর স্পন্দন হওয়ায় নিশ্চয়ই ঘোরতর বৈপদ্ উপস্থিত হই, 

জানিতেছি 111 

( অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া!) অয়ে! এই ঘে সর্প!। অতি 
নীলবর্ণ, এবং শুর্রুবর্ণ দন্তচতুক্টয় বিশিষ্ট ও আমার মার্থ রোধ পূর্বক 
অবস্থিত এই ভুজগপতি রোঁষবশতঃ আমার প্রতি দূক্টিপাত করিয়! 

জিহ্রাদ্বয বিস্তার পুর্বক গর্জন করিতে করিতে 'আঁমাঁর অভিমুখেই 
আঁদিতেছে রঃ | 

* কাকের কর্কশ শবের ও পুরুষের বান চক্ষু শ্ক,রণের ফল রহ, সংহিভাম় 

উত্ত ভাঁছে । খথ?, কাক তরু কোরে বসিয়া কর্কশ শব্ধ করলে মহা ভয় 
উপস্থিত হর | পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গের স্পন্দন প্রশন্ত, বাম অঙ্গের, পুহ্ন দেশের, 

এবছ বক্ষ স্থলেন স্পন্দন আমঙ্গলম্ক হর | 

1 ক!ক শুক্ষ বক্ষে বলিয়া সৃধ্নাভিতুখে শব্ধ করিলে কলঙ্র, রাজভয় প্রভা 
উপস্থিত ক, ইহা বহু সংক্িতাঁয় উত্ত আছে । যথা, কাক ভগ্নাশ বক্ষে বসির 
শব্দ করিলে অঙ্গচ্ছেদ, ও শুক্ষ রক্ষে বলিয়া শব করিলে কলহ হ্বয় । অগ্রতাগে 

বা পশ্চাজ্ডাগে গোমর রাশির উপরে বাঁসর1 শব্ধ করিলে ধনলাভ কয়? এবং 
গুহের উপরি ভ!গে থাঁকিখ। পুর্রবাদি দিকে অবব। স্্যযাভিমুখে দৃষ্টিপ1ভ করিয়। 
এব করিলে গৃহস্থের রাজভর। চোঁরভয়, বন্ধন, বিবাদ এবং পশুভঘ উপান্থিত 
হয় । 

$ সর্প গমন কর্তার অভিমুখে আঁদিলে শক্রভয়, বন্ধন, বধ প্রভৃতি অনিষ্ট 
উপাক্ষিত হয় । গমন কালে অঙ্কস্য!ৎ আপন পদের স্ধলন, রথাঁদ যাঁনের পতন 

কিংবা! অঙ্গ ভঙ্গ, অশ্বাদি বাহনের পলায়ন, দ্বারদেশে আঘাত, গু শন্নপাত 

হইলে বিষ খটিএ| থকে, ইহ বসন্ত রাজ শকুন গ্রান্ছে, উত্ আছে। 

পি শশা শপ শিপ শি শপ ৬ শ শ্ রি 
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৪৮] কর্দমাদি দ্বার। পিচ্ছিল নহে? তথাপি আমার পাদ স্ধলন 

হইতেছে! আমার বাঁম চক্ষু স্কুরিত ও বাম বাহু কম্পিত হুইতেছে। 

এবং সম্মুখবর্তা ছর্নিষিভ্ত স্চেক অপর গৃধ্র বারংবার বিকট শব্দ 

করিতেছে ॥ এই সকল ছুর্নিমিত দর্শনে আঁমাঁর নিশ্চরই ঘোরতর 

বিপদ্ বা মৃত্যু উপস্থিত হইবে, বোধ হইতেছে | দেবতারাই সর্বতো- 

ভাঁবে মঙ্গল করিবেন । 

শোধনক 1 মহাশয়! আসুন আনম্মুানঃ? এই বিচারাঁলয়, ইছাঁতে 

প্রবেশ কুন । 

চাকদত্ত । ( প্রবেশ পুর্ব্বক চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহে। ! 
বিচারালয়ের কি অপুর্ব শোভা ! (সমুদ্রের ন্যায় এই বিচরাঁলয়ে জলের 

ন্যায় শান্ত একতি মজ্ত্িগণ ছুর্ধোধ বিচার্্য বিষয়ের তত্ব চিন্তায় আসক্ত 

হ্ুইয়] নিমগ্ন প্রায় হুইয়। রছিয়।ছেন | এক দিকে তরঙ্গমাঁল দ্বারা! কুলে 

প্রসারিত শ্ধ কুলের ন্যার বাঁ্ভীবাহী দৃূতগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । অন্য 
দিকে কুক্তীর ও মকর জজ্র ন্যায় গুপ্তচর সকল উপবিষ্ট রহিয়াছে । 

অপর স্থানে বধের যোগ্য অপরাধিদিগের বিনাশের নিমিত্ত হুস্তী ও 
অশ্বগণ বদ্ধ রহিয়াছে । অন্য স্থানে কূলচাঁরী কহ্ছপক্ষীর ন্যায় নানারূপ 

জণ্পনাঁকাঁরী কর্ণেজপ খল ব্যক্তিরা বিচরণ করিতেছে । অপর প্রদেশে 

সর্প সদৃশ পররদ্ধানুলারী ও কুটিলমতি কায়ন্ছগণ বসিয়! রহিয়াছে । 

এবহ অন্য প্রদেশে ভগ্ন নদী তটের ন্যায় হর্গন নীতিশাস্তে পূর্ণ হুইয়! 

রহিয়াছে। 

আচ্ছ?, অভ্যন্তরে যাই । (প্রবেশ করিতে করিতে দ্বারদেশে 

শিরোঘাত প্রকাঁশ করিয়] চিন্তা করিয়া) হায়! ইহা? আর একটা 
ছর্নিমিত্ত | আমার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে! কাক বিকট শব্দ করি- 

তেছে ? এবং পথি মধ্যে কুষ্ণ সর্প ও দৃষ্ট হুইল। এক্ষণে দেবতার! মল 
করিলেই রক্ষ)। এখন প্রবেশ করি । (এই বলিয়! প্রবেশ করিলেন )। 

অধিকরণিক। ইনিই সেই চাকদত্ত?। হীহার মুখমধ্যে নাসিকা 
উন্নত এবং নেত্রদ্বয় আত বিশাল, জুতরাঁৎ ইনি সুলক্ষণণক্রান্ত হইয়াও 

অকারণ ঘোরতর দে!ষের পাত্র হইবেন, এরূপ বোধ হইতেছে না; যে 

হেতু সৌম্য আকার বিশিষ্ট হস্তী, গো) তুরঙ্গ এবং মনুষ্য ইহ্ছার! 

সাধুজন এরশং ২সিত সুচরিত্র কখনই পরিতাথ করে না। ূ 



নবম অঙ্ক । ১৪5 

চাঁকদত্ত | অধিকরণিকদিগের মঙ্গল হউক | অগে।! শ্রেষ্ঠী, কাঁয়স্ছ 
প্রভৃতি কর্মচারিগ্ণ ! আঁপনকারদের কুশল ত 2। 

অধিকরণিক | (ব্যস্তৃভাপুর্বক ) আর্য্যের কুশল্ ভ?। শোখনক ! 

আর্ক্ের বসিবার আসন আনয়ন কর। 

শোধনক | (আসন আনিয়া! ) এই আসন, আপনি ইহাতে বসুন | 
( চাঁকদত্ত বসিলেন )1 

শকার 1 (ক্রোধ পূর্বক ) আসিয়াছ? রে স্ত্রীঘাভক ! আনিয়াছ 21 

অহো! কি ক্সুবিচার! আহে! কি ধর্ম্য ব্যবহার ! যে এই জ্ত্ীঘাঁতককেও 
বসিতে আসন দত্ত হইল 11 (সগর্ধে ) আচ্ছা, দাও । 

অধিকরণিক | আর্য চাঁকদত্ব । এই আর্যযার ভুহছিতাঁর সহিত 

আপনকার গ্রনক্তি বা প্রণয় আছে? 

চাকদত্ত | কাহার? 

অধ্বিকরণিক | ইহার। (এই বলিয়া বসন্তসেনার মাতাঁকে দেখা ইলেন) 

চাকদত্ত / (উঠিয়1) আর্য ! অভিবাদন করি । 
বৃদ্ধা | বহুস ! চিরজীবী হও | (স্বগত ) এই সেই চাঁকদত্ব !। 

বৎস সুপ্গুকষেই যেঠবন সমর্পণ করিয়াছেন। | 
অধিকরণিক | আধ্য ! গপিক। তোমার মিত্র? 1 ( চাকদতভ লজ্জ! 

প্রকাশ করিলেন )। 

শকার। মিথ্যাবখদী ব্যক্তি লজ্জ। অথব1 ভয়বশতঃ আপন-ছশ্চরিত্র 
গোপন করিয়] থাঁকে। কিন্ত তুমি সাধু হইরাও অর্থ লোভে স্বয়হ 
স্্রীবধ করিয়া এখন আপন দোষ গোপন করিতেছ ; অতএব.তুমি সাঁধু 
ন। হুইয়! অতি নীচ রূপে পরিগণিত হুইতেছ ক! 

শ্রেন্টী ও কাষস্থ ! আধ্য চাকদত্ত ! বলুন, লজ্জা! করিবেন নাঁ; যে 

ছেতু ইহ বিচীর্ধ্য বিষর | ৰ 
চাঁকদত্ত | (লজ্জিত হইয়া!) অগে! কর্মচারিগ্রণ ! বেশ্যা আমার 

 * যে ক্লৌকটির অর্থ উপরে লিখিত হুইল তাহার অর্থ অন্য প্রকার ছইজে 
পাঁরে। ভাহা এই! তুমি পুর্বে অর্থলোভে স্বয়ং স্ত্রীবধ করিয়া এখন লজ্জা! ও 
ভয় ৰশতঃ মিথ্যা বলিয়। আপন ছশ্চরিত্র গোর্পন করিতে চেষ্টা! কারতেছ। কিন্তু 
রাজ্জ! তাঁছা গোপন করিবেন না, অর্থাৎ প্রমাণাদি দ্বারা অবশাই প্রকাশ 
করাইবেন । 



৩৪২. মুচ্ছকটিকনাটক । 

নিত্র ইহ! কিরূপে বলিব ?। অথব! আমার যে$ধবনই এ বিষয়ে অপরাধী, 
চরিত্র নহে। 

_অবিকরণিক ॥ এই বিচার্ধ্য বিষয়টী বিপজ্জনক ; অতএব লজ্জা! পরি- 

ত্যাগ কর । এবং গাঁভীধ্য বশত উপধুক্ত উত্তর দানে বিলম্ব করা 

উচিত নহে ; অতএব গাভ্ভীব্য পরিত্যাগ পূর্বক শীঘ্র সত্য কথ! বল। 
তোমার কথার ছল ধরা যাইবে ন1। বিবাঁদই এই কথা জিজ্ঞাস! 
করিতেছে ; অতএব লজ্জা করিও ন1। 

চ'কদতভ্ত। অধিকরণিক ! কাহার সহিত আমার বিবাদ ?| 

শকার। (সগর্কে ) অরে! আমার সহিত বিবাদ | 

চকিদত্ত। তোমার সহিত আমার বিবাদ অপরিহাধ্য | 

শকার |] অরে স্ত্রীঘাতক ! তুই তাঁদৃশ রূপ লাবণ্য সম্পন্ন। রত্বশত 

মণ্ডন] বসন্তসেনাকে মারিয়! এখন কটপতা! পুব্বক গোপন করিতেচিস? | 

চাকদত্ত | তুমি অনঙ্গত বাঁকা বলিতেছ। 

অধিকরণিক | আধা চাকদত্ত ! ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই, 

সত্য বল, বেশ্যা তোমার মিত্র কিনা 21 

চকদভ 1 ই, আমার নিত্র | 

অধিকরণিক | আব্য ! বসন্তনদেনা কোথায় 71 

চাঁকদত্ত ! আপন গ্রহে গিয়াছে । 

শ্রেনী ও কায়স্থ। কিরপে গিয়াছে? কোন্ সময়ে গিয়াছে? এবং 

কোন্ ব্যক্তিই বা তাহার সমভিব্যাহাগরে গিয়াছিল ৮ | 

চাকদন্ড | €জ্বত )কিগুপ্তভাঁবে গিয়াছে একথা বলিব? । 

শ্রেছী & কাঁরন্থ | আশর্ধ)! বলুন 
চাঁকদত 1 গ্রহে গিয়াছে; অন্য কি বলিব? | 

শকার | অরে! আমার পুম্পকরওক্ষ নানক জীণেদ7ানে প্রবেশ 

করাইয়! অর্থের জ্না বাহু পাঁশ দ্বার! গলদেশ টিপিয়! মারিয়াছ , এখন 
বলিতেছ মে গ্ছে খিয়ছে 21 

 চাকদত্ত | আঁং, অনন্বদ্ধ প্রলপিন্! তুমি নীলকণ% পক্ষীর ন্যায় 
ধূর্ত হইয়া তাঁহার ন্যায় গগন মগুলে উঠিয়। মেঘ মণ্ডল হইতে গলিত 
সলিলে অদ্যাপি স্রাঁন করিতে শিক্ষা কর নাই । এবহ যখন তোমার 

মুখনগ্ুল হ্কেনন্ত কালীন কমলের নায় মলিন হইতেছে তখন তে1ম1ব 



নবন অক । ১৪৩ 

এই বাক্য গুলি সম্পর্ণ মিথ্যা। সুতরাৎ তোমার বাক্য অবশ]ই 
অশ্োতব্য এবং বিচারের অযোগ্য | 

অধিকরণিক | (চাকদত্তের অগোরে ) পর্বতরাঁজের উত্তোঁলনঃ' 
সম্তরণ পুর্বক সমুদ্রের পার গমন+ এবং বাজুর গ্রহণ যেরূপ অসস্ভব, 

সেইরূপ চাকদভ্ভের দোষও অসম্ভব | ( প্রকাশে ) ইনি আর্য চাকদন্ত, 

ইনি কিরপে অকাঁধ্য করিবেন !। (বাহার নামিক। উন্নত ইত্যাদি 

পূর্বোক্ত পুনর্বশর পাঠ করিলেন ) 

শকার | কি! পক্ষপাত করিয়। বিচার করিবে? | 

অধিকরণিক| মূর্খ! দূর হও | তুমি অতি নীচ হুইয়াও বেদ ব্যাখ্যা 

কর, তথাপি তোমার জিহ্বা গলিয়। পড়ে না?ঃ। তুমি মধাু সময়ে 

ন্ুর্ম; দর্শন কর, তথাপি তোমার নেত্রদ্বয় সহসা বিকল হুয় না?ঃ1 তুমি 

প্রজ্ঘবলিত অনলে কর প্রদাঁন কর, তথাপি তোমার কর দগ্ধ হয় ন121' 

তুমি মিথ! অপবাদে সুচরিত্র চাকদত্তকে বিশুদ্ধ চারিত্র হইতে ভ্রষ্ট 

করিতেছ, তথণপি তোনার দেছের পতন হইতেছে না?। 
আবধ্য চাকদত্ত এতা'দৃশ অকাধ্য কেন করিবেন 2! যিনি সমুদ্রের 

জলমাত্র অবশিষ্ট করিয়! তাঁবৎ রত্রজাভত আহরণ পূর্বক পাত্রপাত্র 
বিবেচনা না করিয়! নিয়ত বিতরণ করিয়াছেন । নই মহাত্মা চাকদত 

অশেষ গুণের অংকর হইয়াও, যে কর্ম শত্রতেও করিতে পারে না, 
তাদৃশ পাপজনক কর্ম বুসামখন্য ধনের নিমিত্ত কেন করিবেন ?। 

শকাণর | কি! পক্ষপাত করিয়া বিচার করিবে 21 

বদ্ধা। অরে হুতভাগ ! যিনি আমাদের গচ্ছিত স্ুবর্ণভাঁগ চোরে 

অপহরণ করার, তাহার পরিবর্তে চারি সমুদ্রের সারভূত রত্বুসমূহে গ্রথিত 

রত্বাবলী দান করিয়াছেন, সেই দাতৃবর চাকদতত এখন যহুকিধিওও, 
তুচ্ছ অর্থের জন্য এতাদৃশ সর্ধজন বিনিন্দিত স্ত্ীবধ রূপ পাপ কক্ধ 

করিবেন? ! হু! ! বনে বসন্তসেনে ! তৃমি কোথায় ! একবার আনিয়! 
দেখ! দাও ] ( এই বলিয়। রোদন করিতে লাগিল )। 

অধিকরণিক ।! আর্য চাকদত ? বসন্তসেনা পাঁদচাঁনে শিয়াছে ১ 

অথর! শকটে আরোহণ করিয়] গিয়াছে? | 
চাঁকদ্ড | মে আমার সাক্ষাতে যায় নাই ; অতএব শকটে কিহব: 

শাদচারে খিয়াছে? তাহ! আমি বলিতে পারি না) 



৯৪৪ মৃচ্ছকটিকনাটক । 

ৰীরক। (ক্রোধপুর্বধক প্রবেশ করিয়] ) চন্দনকের .পদাথাতে 
আমার অন্তঃকরণে বিজাতীয় ছুঃখ ও টবরিভাৰ উপস্থিত হওয়ার 
অন্ুশোচন! করিতে করিতে সকল রাত্রি জাগরণেই যাপিত হুইয়াছে। 
এখন বিচারালক়ে প্রবেশ করি | প্রবেশ করিয়। হস্তোত্তোলনপুর্ব্বক ) 

নাঁননীয়দিগের মঙ্গল হউক | 

অধিকরণিক | অয়ে! নগর রক্ষণে অধিকৃত বীরক আসিয়াছে ! 
বীরক! তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ ?। 

বীরক। মহাশয় ! বন্ধন শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া আর্ক বন্ধনালয় হইতে 

পলাইলে, তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে পথিমধ্যে একখান শকট 

বসন্তে আরত হইয়া! যাইতেছে দেখিয়1, ইহার অভ্যন্তরে থাকিলেও 

থাকিতে পারে এই বিবেচনা করিয়া, আমি চন্দনকের সহিত শকটের 

'্িকট শিয়ছিলম। চন্দনক অগ্রে শকট দেখিল | আমি বলিলম 
চন্দনক! তূমি শকট দেখিলে, আমিও দেখিব। এই কথা বলিবামাত্র 
চন্দনক আঁগাঁকে পদাঘাত করিয়াছে । ইছ1 শুনিয়া যাঁছা কর্তব্য 

হয় কুন | 

অধিকরণিক | ভদ্র! তুমি জান? সে শকট কাহার? । 

বীরক | সেই শকট এই আয্য চাঁকদত্তের | “ইহাতে বসম্তসেন। 

আছেন, পুক্পকরগুক নামক জীর্ণোদ্যানে বিহারার্৫ে আর্ঘট চাকদাত্তের 
নিকট ইহাকে লইয়া যাইতেছি” এই কথ শকট বাহক বলিয়! ছিল । 

শকার। ভোমরা সেই কথ পুনর্বার শুনিলে ত 2। 

অধিকরণিক । অহে! ! এই নির্মল পুর্ণচন্্র রাহ দ্বারা গ্রস্ত হইতেছে । 
এবং নির্মল নদীর জল ভট ভঙ্গে কলুঘিত হইতেছে । বীরক ! তোমার 

অভিযোগের বিচার পশ্চাঁৎ করিব। এই বিচারালয়ের দ্বারদেশে যে 

অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে, তুমি ইহাতে আরোহণ করিয়! পুম্পকরগুক উদ্যানে 

শিয়া দেখ, তথায় কোনও জ্ত্রীলে!কের মৃত দেহ পতিত আছে কিনা ?) 

বীরক। যে আজ্ঞা (এই বলিয়া! নির্গত হুইয়। প্রবেশ কৰিয়। ) 

আমি তথায় শিয়াছিলাম, দেখিলাম হিং জন্তরা এক স্ত্রীলোকের 

শরীর ভক্ষণ করিতেছে। 

শ্রে্ঠী ও কায়স্থ। সেটি আীলোৌকের শরীর, ইছ1 তুমি কিরূপে 
' জানিলে?। 
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বীরক। অবশিষ্ট কেশ, হস্ত ও পাঁদঘ্বার1 জ্্ীলোকের শরীর বলিয়া 

জানিয়াছি। | 

অধিকরণিক | অছে1! লধুকিক বাবছারের কি ইবষম্য! আমি নির্দোষ 
চ1কদত্তের প্রতি আরোপিত দোষের খণগনার্ধে যতই তন্ন তন্ন করির! 

বিচার করিতেছি, ততই সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে ! অছোে। ! বিচ।রের 

ব্যবচ্ছাবলী নিয়তই অবসন্ন | আমার মতি নেই ব্যবস্থাঁবলীর অনু- 

সারিণী হুইয়। পঞ্চে পতিত ধেনুর ন্যার অবসাদ প্রাপ্ত হছইতেছে। 
চাকদত | (স্বগত ) যেরূপ পুম্পের প্রথম বিকাশ সময়ে মধু- 

পানের আশয়ে মধুপাবলী নান। স্থান হইতে আসিয়া পুণ্পের উপরে 

উপবিষ্ট হুয়, মেইনূপ দৌর্ভ/গ্য বশতঃ মন্ুষ্যের বিপদের সময় উপস্থিত 

হুইলে চাঁরিদিক হইতে অনর্থ সকল বছল পরিমাণে আলিয়া মিলিত 

হয়। রা 
অধিকরণিক ॥ আর্য চ৫কদত্ত ! সত্য কথ বল | | 

চাকদত্ত | ছুই্টাত্ব, পরগুণ বিদ্বেষী, রগ দ্বেষানি দ্বার? হত চিত্ত- 

বৃত্তি এবং পর ছিংসার নিয়ত ব্যাপৃত ব্যক্তি যে নকল মিথ্য। কথ! বলে, 
ভাছা শ্রবণের অযোগা ॥ সুতরাহ তহি1 বিচরের যোগ্য হইতে পারে 
না| অপিচ। যে আমি পুম্প চয়নার্ধে কুস্ুমিতা লতাঁকেও ভঙ্গ ভয়ে 
কখনই আকর্ষণ করি নাঁই, সেই আমি ভ্রমর পক্ষের ন্যায় অতি 

নীল অথচ উজ্জ্বল এবহ সুদীর্ঘ কেশ পাশ ধারণ করিয়া রোঁকদ্যমানা 

অঙ্গনাকে কি রূপে বধ করিব! ! 

শকর | অহে অধিকরণিক ! তুমি কি পক্ষপণঠত কিয়! বিচার করিবে? 

যেহেতু এই পাপিষ্ঠ চাকদন্ত অদাযাপি আসনে বসিয়া! রহিয়াছে !। 
অধিকরণিক | শোথনক! ইহাকে নিরামন কর ( শোধনক আসন 

গ্রহুণার্থে চাকদরের নিকট গ্রমন করিল )। 

চাঁকদত্ত । ভে! বিচারক! বিচার ককন, বিচার কুন | (এই 

বলিয়। আনন ছইতে অবতীর্ণ হইয়। ভূমিতে বমিলেন )। 
শকার | (ব্বগত এবং সহর্ধে নৃত্য করিয়। ) আমি স্বয়ং পাঁপকন্ম 

করিয়] প্রকারান্তরে তাহা অনোর মস্তকে ফেলিলাম। এখন আমি 

চাকদত্তের আসনে গিয়া বসি। ( এই বলিয়! তথায় বলিয়1 ) চণকদত্ত ! 

আম।র প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এবং আমি মারিয়াছি বল বল | 
| ৯১৯ 
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চাঁকদত্ত | ডে! বিচারক ! হুষ্টাক্ষ। (ইত্যাদি পূর্বোক্ত পুনর্কার 
পাঠ করিলেন | এবং দীর্ঘ নিশ্বীন পরিভাগ পূর্বক স্বগত ) ভে! 
টমত্রের ! এ কি! অদ্য আমার মৃত্যু উপস্থিত [1 ছা! ব্রাক্মণি ! তুমি 
নিষ্কলঙ্ক বিপ্রকুলে জন্ঘ গ্রহণ ও পণতিত্রত্য. ধর্ম অবলম্বন করিয়াছ বঠে 
কিন্ত “ইহার পতি যৎ্কিধ্িত্্ধন লোভে জ্ত্রীহত্যা করিয়া রাঁজদণ্ডে 
নিহত হইল” এইরূপ আশ্রোতব্য পতির কলঙ্ক শ্রবণে তুমি যাবজ্জীবন 
কলক্ষিনী হইলে । ছা! বৎস রোহসেন ! বিন! অপরাধে তোমার 
পিতার প্রাণদণ্ড হইতেছে, ভূমি দেখিতেছ না? | তুমি বাল্য সুলভ 
ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়! স্থা আনন্দ অন্নুভব করিতেছ; তুমি অকালে 
পিতৃবিয়োগ জনিত ছুরত্যয় ছুঃখে পতিত হইলে, ইহ! বাঁলকত' বশতঃ 
জানিতে পারিতেছ ন। | 

_ বসন্তসেনার সংবাদ জানিবার নিমিত্ত, এবং রোহসেনের ক্রীড়ার 
জন্য*প্ৰর্ণময় শকট নির্মানার৫থে বসন্তসেনা যে সকল স্বর্ণণলঙ্কার দিয়! 
ছিছুলন, তাহা প্রতাপণ করিবার নিমিত্ব আমি ৈত্রেয়কে বসন্তনেনার 
বাঁটীতে পাঠাইয়াছি। তিনি এখনও কেন আলিতেছেন ন। ? | 

( তাহার পর অলঙ্কার লইয়! বিছুষকের প্রবেশ )| 
বিদুষক | আর্ধয চাকদত্ত আনার হু্তে এই অলঙ্কার গুলি দিয়া এই 

কথ। বলিয়! বসন্তসেনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন, ষে আর্য 
মৈত্রেয়! বসস্তসেনা আপন অলঙ্কার দ্বার] বুম রোঁছদেনকে সাস্ত, 
করিয়! তাঁহার জননীর নিকটে প্রেরণ করেন । কিন্ত উহার সেই অলগ্ক'র 
প্রত্যর্পণ কর] উচিত, গ্রহণ কর! উচিত নহে ; অতএব তুমি তাবৎ অল- 
স্কার লইয়া! তাহার হুন্তেই সমর্পণ কর এখন আমি বসন্তসেনার নিক- 
টেই বাই। (যাইতে যাইতে আকাশে দৃক্টিপাভ করিয়া) এই যে 
রেভিল আমিতেছেন !| ভে! রেভিল ! তোমাকে কেন উদ্ধিগ্নের 
ন্যার দেখিতেছি? | (শ্রবণ করিয়। ) কি বলিতেছ? শ্রিয়বয়স্য চাঁক- 
দওকে বিচারালয়ে লইয়| যাইতেছে ?। ইহাতে বোঁধ হয় গুকতর 
ব্যাপার ঘটিয়ণছে ! (চিন্তা করিয়া) অভএব বসন্তুসনার নিকট পশ্চৃছ, 
যাইব, এখন বিচারালয়ে যাঁই। :.পপেক্িক্রর্মণ' পূর্বক দখিয়1) এই 
বিচারালয়ঃ ইহাতে প্রবেশ করি | (প্রবেশ করিয়া ) অধিকরণিকদিগের 
মঙ্গল ছউক। আমার [প্রিয় বয়স্য কোথায়? | | 
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অধিকরণিক। এই রহিয়াছেন। 
বিছ্ধক | বয়স্য ! তোমার মঙ্গল হউক | 
চাঁকদত্ত | এখনই হুইবে। ৃ্ 
বিদুষক 1 তোমার কুশল ত?| 
চাকদত্ত । ইহাঁও এখনই. ছইবে | 

বিদুষক | বয়স্য! কি নিমিত্ত তোমাকে উদ্বিগ্নের ন্যায় দেখি” 
তেছি? এবং কি নিমিত্বই ব! তৃমি এখানে আস্থৃত হুইয়াছ? | 

চাঁকদত্ত | আঁমি অতি নিষ্ঠ'র এবং পর কালের ভয় শুন্য হুইয়' 
রূপলাবণ্য1তিশয়ে রতিন্বরূর্প1 বসন্তমেন?কেঃ অবশিষ্ট কথ। এই ব্যক্তি 
বলিবে। 

বিদৃষক | কি? কি? | 

চাঁকদত্ব | ( বিদষকের কর্ণে) এই এই রূপ ঞ্চ| 

বিদূষক | একথা কে বলিতেছে? | 

চাঁকদত্ত। (সহজ্ঞা দ্বার শকাঁরকে, দর্শাইয়। ) সাক্ষাৎ কতান্ত স্বরূপ 

এই বাক্তি বলিতেছে। 

বিদৃষক | (শকাঁরকে গৌঁপন করির1) বয়ত্য বসন্তনেন! গৃছে 

শিয়াছে, একথা কেন বল না! । 

চখকদত্ত । আমি বলিতেছি, কিন্তু আমার দারিদ্যদশ! বশতঃ 

ডাহা গ্রাহ্য হইতেছে না! 
. বিদ্ুষক। তো ভে! মহোদয় গণ ! যে ব্যক্তি পুরস্থণাপন, ক্রীড়া স্থান, 
উপবন+ দেবার, সরোবর, কূপ ও জজ্ভীর ঘৃপকা্ঠ দ্বার] এই উজ্ঞস্মিনী 

নগরীকে অলঙ্কৃতা করিরাছেন, সেই ব্যক্তি ঘ্জসান্য অর্থের জন্য 
এতাদৃশ অকাঁধ্য করিবেন ! 1 (ক্রাঁথ পুর্বক ) 

অরে রে অনুষ্টগর্ভজাত ! র£জশ্যালক ! সংস্থা নক ! উচ্ছল! পরাঁপ- 
কাঁরিন্! ৰছু দোঁষাকর! বহুবিধ ন্বর্ণলঙ্কারে ভূষিত মর্কট ! বল বল 

আমার অগ্রে সেই কথা একবার বল; যে আমার প্রিয় বয়স্য পল্লবচ্ছেদ 

ভরে কথনও কুসুমিতা মাধবীলতখকেও আকর্ষণ করিয়] পুম্পচয়ন করেন 

না, দেই দয়ালু ব্যক্তি উভয়লোক _বিকদ্ধ স্ত্রীবধ রূপ এতাঁদৃশ অকার্ধয 
সপ পদ শপ সপ  পস শপ শপ ০৯ ওরাও জপ শা পপ শর পপ পা "মা পপ 

* অর্থাৎ আই অর্থের লোভে বলন্তসেনাকে বধ করিয়াছি, এইবূপ' 
বলিছেছে। 



| 

৯৪৮ মুচ্ছকটিকনাটক 

কির্ূপে করিবেন !। দাড়! রে কু্টনীপুত্র ! দাড়া, ভোর মনের ন্যায় 

কুটিল এই দণ্ড কান্ঠ দ্বার! আঘাত করিয়া! তোর মস্তককে শত খণ্ড 
করিব 

শকাঁর | ( বারন শ্রবণ ককন আর্ধ্যগণ ! শ্রবণ কন, চাঁক- 

দত্তের সহিত আমার বিবাদ বাব্যবহার হইতেছে । কাক পদের ন্যায় 

শিখাধারী এই বাক্তি কেন আমার মস্তক শত খণ্ড করিবে? | অরে 

দাদীর পুত্র ছুষ্ট বটুক ! ভোঁকে আর ধীচিতে হইবে ন1। 
( বিদ্ুষক। দণ্ডকাঁষ্ঠি উত্তে লন পূর্বর্বক পুর্ববোক্ত কথ! পু'নর্বার বলিতে 

লগিন । শকার ক্রোধপুর্ধক উঠিয়1 প্রহ্থার করিতে আরস্ভ করিল। 

বিদূষকও প্রতি প্রহার করিতে অরস্ত করিল। এই রূপে উভয়েই 

উভয়কে প্রহার করিতে লাগিল 1 বিদ্ৃষকের কক্ষদেশ হইতে অলঙ্কার 
জঅকল ভূতলে পতিত হইল )। 

শকার। (অলঙ্কার লইয়া! দেখিয়। আনন্দপূর্ধ্বক ) দেখুন দেখুন 
বিচারকগণ ! দেখুন, ইহ! মেই তপন্বিনীর অলঙ্কার । ( চাকদর্তের 

প্রতি ) এই যৎ কিধিঃৎ অলঙ্কারের জন্যই তুমি তাহাকে মারিয়াছ । 

(অধিকরণিক প্রভৃতি সকলে অধোমুখ হইয়! রহিলেন) | 

চাঁকদত্ত | (বিচাঁরকদিগের অসাক্ষেতে) এতাদৃশ বিপু কাঁলে আমার 

দুরদৃক্ট বশতই আবার এই অলঙ্কার বিদৃষকের কক্ষতদশ হইতে সর্ধজন 
সমক্ষে পতিত হইল । ইহণীতেই আমার বিনাশ হইবে, অন্দেছ নাই। 

বিদৃষক | বয়স্য! তুমি যথার্থ কথ! কেন বলিতেছ না? | 
চাঁকদত্ত 1! বয়স্য! রাজা চাঁরচক্ষু, সুতরাং তীহাণর চক্ষু দুর্বল, 

একারণ ভিনি বিবাদের দোষ গুণ বিচার করিয়। প্রকৃত কারণ বাহির 

করিতে পারেন না। এতারৃশ অবস্থায় “আমি মারি নাই' অভি- 

বিনয় পুর্বাক ইত সভ্য বলিলেও মৃত্যু ব্যতিরেকে আর কিছুই 
ফল হইবে ন1। 

অধিকররিক। আহা! এ কি কষ! মঙ্গলগ্রহ প্রতিকূল ছওয়ায় 

ক্ষীণবল রুহস্পতি গ্রহের পার্থ ধূমকেতুর ন্যায় অপর এক বিকদ্ধ গ্রহ 

উদ্দিভ হইল কট | 
পা সপ পল অপ পি ও চি শপ পপ পা উট শজ্চা্ 

ক প্রন পক্ষে শাকার মঙ্গলগ্রুহের তুলা, চারুদত রুছম্পতির সদৃশঃ এবং 

বিদুধকের ক্ষ হইতে পতিত অলঙ্কার ধূমকেতুর স্বরূপ 1 



মধম আহ । ১৪১ 

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ | ( অলঙ্কার দেখ্রিয়া বসন্তমেনার ম।তার প্রতি ) 
আর্ধ্যে! অভিনিবেশ পূর্বক এই ব্বর্ণভুষণ গুলি দেখুন, ইছ! সেই ভূষণ 
কিন! 

বৃদ্ধা! (দেখিয়1) ইহা! তাঁহার তুলা, কিন্ত তাছা কহে । 
শকাঁর। আঃ বদ্ধকুউলি ! তুমি মেত্রদ্বারা বলিতেছ ! কিন্ত বাঁক্য 

ভ্বার। গোপন করিতেছ ?। ্ 

বদ্ধ! | "ছা! ছুতভাগ্য : দূর হও । 

শ্রেষ্ঠী ও কাঁয়স্থ | আর্ধে ! সাবধান হইয়া] বলুন, ইহা সেই ভূষণ 
কিনা? মি 

রদ্ধা॥। আর্য! শিল্পীর কে$ধশলে আমার নেত্রে তাহাই বলিয়] বোধ 
হইতেছে, কিন্ত তাহ! নছে। 

অধিকরণিক | ভদ্রে! তুমি এই আঁভরণ গুলি চিনিতে পার? 1 

রদ্ধা | মহাশয়! আনি বলিতেছি, ইহা আমার অনভিজ্ঞাত নহে, 

অথবা এক শিল্পী ছাঁরাঁই ইহ! নির্মিত হুইয়। থাঁকিবে ! 

অধিকরণিক। ভে! শ্রেষ্ঠিন্! এক বজ্তুর সদৃশ অন্য বস্তু হইতে 
পাঁরে। যে ছেতু শিণ্পীর! অনা বিরচিত কটক কুগুলাদির আকার 

প্রকার দর্শন করিয়া হস্তলঘব বশতঃ তত্তুল্য কটক কুগুলাদি অধিকল 

নিম্মাণ করিয়া! থাকে, ইহা! দেখ। শিয়াছে | 

শ্রে্ঠী ও কায়স্থ | তবে এই অলঙ্কার আর্য চাঁকদর্তেরই হইবে | 
চাকদরত্ত | না, না। 

শ্রেন্ঠী ও কায়স্থ। তবে ইহ কাহার 21 

চাঁকদত্ত | এই মাননীয় স্ত্রীলোকের কন্যার | 
শ্রেষ্তী ও কায়স্থ। ইহা! কিরূপে তাহার অঙ্গ হইতে চুযুত হইল ?। 

চঁকদত্ত | একদিবস বসস্তসেনার সাক্ষাতে আনার পুত্র রোছমেন 

মৃত্তিক নির্ষিত শকটে ক্রঈড়া করিতে অনিস্ছ ছইয়! সেখবর্ণ শকটের 
নিনিত্ব সাতিশয় রোদন করায় বসন্তমেন। ভাছার ক্রন্দনশ্রবণে কাতরা 

হুইয়! “মেধবর্ণ শকট নির্বাণ করাইও, এই বলিয়া! আপন অঙ্গ হইতে 
এই সকল ক্ষর্ণভরণ লইয়। সেই মৃত্তিকাঁর শকট পরিপূর্ণ করিয়। রে$ছ- 
সেনকে সাজু করিয়াছিলেন, এইরূপেই এই আভরণ তাছার অঙ্গ হইতে 

চাত হইয়াছে। 



১৫০ মৃচ্ছকটিকনাটক। 

শ্রেঠী ও কাযস্থ | আর্য্য চাকদত্ত ! অধুনা সত্যই বল! উচিত | 
দেখুনঃ সত্য দ্বারাই শখ লাভ হয়, সত্যবাদীর কখনও প]পসঞ্চা1র হয় 

ন1। সত্য এই শব্দে ছুইটিমাত্র অক্ষর আছে, সুতরাং বনু অক্ষর বিশিষ্ট 

অলীক ছার! সত্যের গোপন কর! অনুচিত | 

চাঁকদত্ | আঁভরণ আভরণ এই কথা বারংবার বলিভেছ, এবিষয়ে 

আমি আঁর কিছুই জানি নাঃ তবে এই মাত্র জানি যে এই আভরণ সকল 
আমার গৃহ হইতে আনীত হইয়াছে । 

শকার| তুমি বসন্তসেনীকে উদ্যানে লইয়। গিয়া বধ করিয়? 
এখন কপটত? পূর্বক গোপন করিতেছ ?।1 

অধিকরণিক | আধ্য চাঁকদত্ত ! সত্য বল; সত্য না বলিলে এখনই 

তোঁমার এই কোমল শরীরে আমাদের ইচ্ছাঁনুসারে অতি কর্কশ কশাঘাঁত 

হইবে | 

চাকদত্ত | আনি নিম্পাপ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং আমার 

শরীরে কিছু মাত্র পাঁপের অঞ্চার নাই] তথাপি যদি আপনকাঁরদের 
ুক্সমবিচারে আনি পাঁপী বলিয়া! পরিগণিত হই, তাঁছ। হইলে যাসু। কর্তব্য 
হয় ককণ ; আমি বন্ডুতঃ নিম্পাপ হইলেও কিছুই করিতে পাঁরিৰ ন1| 

(স্বমগত ) যখন আমি প্রাণসমা বসক্তসেনাকে হারাইয়াছি, তখন 

আমার জীবনের প্রয়েজিন কি ! | ( প্রকাশে ) ভে! অধিকরণিক 1 অধিক 

কি বলিব | আমে নৃশংস হইয়া এব ইছলোক ও পরলোক আছে 

ইহ? ন। জানির! ভ্ূপলাবণ্যে কাঁমপত়ী প্বরূপ। কাঁমিনীকে, শেষ কথা! 
এই অর্থী বলিবে | 

শকীর 1 শেষ কথ! আর কি? মাঁরিয়ীছি, অরে ! তুমিও বল, যে 

আনি মারিয়াছি । | 

চাকদত্ত | তুনিই বলিয়াছ, মারিয়াছি | 

শকাঁর | মহ!শয়র শ্রবণ কন, শ্রবণ ককন, ইনিই মারিয়ধছেন | 

“মারিয়াছি এই বাঁকোই সংশয় অপনীত হুইল । এখন হহাঁর শখরী- 
রিক দণ্ড বিপান ককন | 

অধিকর্পণিক | শোঁধনক ! রাকিয়িঞ্চ যাহ! বলিতেছে ভান্াই কর্তবা | 
রহ? ধার শত ্পস্্ম | পভ 

* রাঁজার শা/লক ; 
শে জঞ 



মবম অঙ্ক? ১৫১ 

অহছে রক্ষিপুকষগণ ! চাঁকদত্তকে ধরিয়া রাখ | ( রক্ষিপুকষেরা 
তাহাই করিল) 

বদ্ধা | ভে! বিচাঁরকগণ 1 গ্সন্ন হউন, প্রসন্ন হউন | যে ব্যক্তি 
চোরে অপন্ৃত স্ুবর্ণভাগ্ডের পরিবর্তে চারি সমুদ্রের সাঁরভূত রত্বীবলী 
দান করিরাছেন। (ইভ্যপদ্দি পূর্বোক্ত পুনর্ধার বলিল) অতএব 

যদ্যপি ইনিই আমার কন্যাকে মারিয়া! থাকেন মাৰ্ন, তথাপি এই 
দীর্ধাসত্র জীবিত থাকুন | 

অপিচ | অর্ধা ও প্রভ্য্থ এই উভয়কে লইয়াঁই ব্যবহার হইয়া 
থাঁকে। এ স্থলে আমিই প্রক্কত অর্থা, কিন্তু আমি ইহার দণ্ড প্রার্থন! 

করি ন!£ অতএব আপনার! বিনা! দণ্ডে ইহাকে পরিত্যাগ ককন । 
শকার | দূর ছও গর্ভদাসি ! দূর হও, ইহাতে তোমার প্রয়োজন কি? 
অথধিকরণিক | আর্য! তুমি যাগ | অহে রক্ষিগণ ! তোনর। 

ইইাকে বিচারালয় হইতে বাহির করিয়া দাঁও। | 

রদ্ধা | হা? জাত! হু! পুত্র! (এই বলিয়া রোঁদন করিতে করিতে 

বহির্গতা হইল । | 
শকার 1 (স্বগত) আমি আপন সদৃশ কর্ম করিলাম) এখন 

ঘাঁই ( এই বলিয়। নির্খত হইল )| 
অধ্িকরণিক। আর্য চ।/কদত্ত ! আমরা ব্যবস্থারের নৈর্ণয়কর্তা, 

কিন্ত রাজ। দণ্ডদাতা | তথাপি শোপধনক ! তুমি রাজার নিকটে গিয়া 

এই কথ! বল, যে এই ব্রান্মাণ আ্বীহত্যা করিয়। পাতকী হইয়াছেন; 

তথাপি ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা! সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ুর মতে ইনি ব্রা্ষণ বলিয়া! বধের 
ঘোঁগ্য হছইতেছেন না| কেবল সমগ্র ধননহুকারে অক্ষত শরীরে ইহীকে 

রাঁজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে হইবে | 
শোঁধনক। যেআঁজ্ঞা। (এই বলিয়া! নির্গত হইয়া পুনঃপ্রবেশ 

পূর্বক অশ্রুপুর্ণ নয়নে ) মহ্াঁশয়! আনি তথায় গিয়াছিলাম | রাজ! 
পালক বলিলেন, যে ব্যক্তি ঘৎ্সামান্য ধনের লোভে বসস্তমেনাকে 

মারিয়াছে, তাহার গলদেশে সেই সকল অলঙ্কার বন্ধন পুর্বক সর্ব” 

লোঁকের পরিজ্ঞাঁনার৫ধে বাদ্যনি করিয়? তাহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়। 

শিয়া! শুলে আরোপণ পূর্বক তাহার প্রাণ দণ্ড কর | ইহাতে এই এক 

উপকার হইবে, যে যদি অন্য কোনও ছুরাত্ব! এতাঁদৃুশ অকাঁধ্য করিতে 



১৫২ মুচ্ছকটিকনাটক। 

কখনও মানন করিয়া থাকে, ভাছা হইলে এই ব্যক্তির সমিকাঁর দণ্ড 
দর্শনে তাহার অন্তঃকরণে অবশ্যই ভয়ের উদয় হইবে; তাহ! হইলে মে 

ব্যক্তি স্বরহই সৎপথাঁবলম্বী ছইবে, সন্দেহ নাই। 
চাঁকদত্ত | অহ ! রাজ পালকের কি অবিমৃয্যকারিতা! অথব| 

ভীহারই বা দোষ কি ?, যে হেতু মক্ত্রী প্রভৃতির! নিজের বুদ্ধি টবকলো 
বিচার্ধ্যবিষয় স্বয়ং বুঝিতে ন। পারিরা একবিৰ বাবহারকে অন্যরূপে 

বুঝাইয়া নরপালগণকে এভাদৃশ ঘোরতর ব্যবন্থর অনলে নিক্ষিপ্ত 

করেন; কাঁজেই নরপালগণ টদন্যাবন্থু। প্রাপ্ত হইয়। থাকেন । 

অপিচ। রাঁজার প্ররূত নিয়মাবলী বুঝিতে অক্ষম, শ্বেত কক সদৃশ, 

এভাদৃশ ছুর্মস্্ীদিগের বিচারে শত শত নির্দোষ সাধুজনের প্রাণদণ্ড 

ছইরাঁছে এবং এখনও ছইতেছে । 

সথে। মৈত্রেয়! তুমি গৃহে যাও, তথায় গিয়া আমার মাতাকে 

আমার প্রণাঁম জানাইয়। এই কথা বলিবে, ষে এজম্মের মত তোমার 

পুত্রের এই চরম প্রণান হুইল । এবং অতি শিশু আমার প্র্িয়পুত্ত রোঁহছ- 

সেনকেও প্রতিপালন করিবে। 

বিদুষক।| মূল ছিন্ন ছইলে বক্ষের প্রতিপালন কিরূপে হইতে 

পারে? | 

চণকদত্ত | ও কথা বলিও ন1। পুত্র লোকান্তর গত মনুষ্যের প্রতি- 

রূতিম্বরূপ * সুতরাং আমার পুত্রকে আমারই প্রতিক্লতি মনে করিয়া 

আমার প্রতি যাদুশ অকুত্রিম সরে প্রকাশ করিতে, রোহছমেনের প্রতিও 

তাদ্দশ স্নেহ শরে দৃর্টিপাত করিবে | 

বিদূবক। বয়্স্য! আমি ভোঁদার প্রিয় বয়স্য হুইয়। তোমার 
বিযোগানলে নিয়ত দহ্যমান প্র।ণকে কিরূপে ধারণ করিব? 

চাকদত্ত | বয়স; ! রোছদেনকে আনিয়া একথার দর্শন করাও । 

বিদৃষক 1 ইহ উচিত বঠে। 
অধিকরণিক। শোধনক ! এই বটুককে বাহির করিয়া দাও । 

(শোপনক বিদূষককে বান্থির করিয়া! দিল ) 

অধিকরণিক। এখানে কে কে আছ? । চাঁণ্ডালদিগকে আদেশ 

কর। (এই বলিয়! চাঁকদন্কে পরিত্যাগ করিয়। আধিকরণিক্ক প্রভৃতি 

বন্ছিরগগত হুইলেন )। 



দশম অঙ্ক । ১৫৩ 

শোঁধনক | আর্য! এই দিকে আন |. 
চাঁকদত্ত | (কৰুণপ্থরে )টমত্রের! একি! অদ্য আমার মৃত্য 

উপস্থিত [ (ইত্যাদি পূর্বোক্ত পাঠ করিলেন ! এবং আঁকাঁশে দৃ্টি- 
পাঁত করিয়। ) রিষ, সলিল, তুলা এবং অগ্নি দ্বার! পরীক্ষ! করিয়া 

এতাঁদশ অভিযেগগের তত্ব নির্ণয় কর! কর্তব্য | তাহ! ন1 করিয়! সামান্য তঃ 
বিচার পুর্ব্বক ক্রেশপ্রদ করপত্র দ্বারা অদ্য আমার শরীর চ্ছেদন 
করিবে) হেনরপাল! যদ্দি আমার চিরটবরী 'শকাঁরের মিথ] বাঁকা 
শ্রবণ পুর্বর্বক অন্যায় বিচার করিয়। অনপরাঁধী ও অবধা এই ব্রাহ্মণের 

প্রাণদণ্ড কর, তাহা! হুইলে তুমি পুত্র পেখত্রের সহিত ঘোরতর নরক 
মধ্যে অবশাই পতিত হইবে | এই আমি আমিলাম | (এই বলিয়া 

সকলেই বহির্গত হইল )। 
(ব্যবহার নামক নবম অস্ক সমাপ্ত । 

দশম অহ্কু। 

(তাঁহার পর দাতার পার চাকদত্ের প্রবেশ )| 

চাঁগুলছ্বয় । তুমি এখনও প্রকৃত কারণ কেন বলিতেছ ন12। 

আমর নুতন প্রকার বধ ও বন্ধন করিভে অতি নিপুণ; এবং ত্বরায় 

মস্তক চ্ছেদন ও শুলে আরোপণ করিতে বিশেষ দক্ষ | 

সরিয়া যান আর্যগণ ! সরিয়। যান! এই আর্য চাকদত্ত রভ্ত- 

করবীর মালায় মণ্ডিত এবং এই শ্বাতুক পুকষদ্বয় দ্বার! পরিগৃহথীভ হুইয়! 
মন্দ মন্দ গমনে যাইতেছেন। তৈলের অভাবে প্রদীপ যেরূপ ক্রমে 
ক্রমে নাশ প্রাণ্ত হয়, ইনিও, সেইর রূপ ন্েহশন্য হ হইয়া ক্রমে ক্রমে 

শুক্ক হুইতেছেন। ] ূ 

_ চাকদত্ত | (খেদ পূর্বক ) আমার এই শরীর অবিরত নয়ন হইতে 
বিগলিত বাম্পবারি দ্বার! অভিষিক্ত, ধুলিপুত্রে ধূনর, এবং বধাস্থণানে 

গমনস্চক রক্তকরবীর মালার পরিবেষ্টিত ও রক্তচন্দনে বিলিগু হুই- 
য়াছে, এখন কাকনুল বলির ন্যায় আঁমাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত কর্কশ 

ব করিতে করিতে আমার প্রতি দৃডিপাত করিতেছে । 
স্ ০ 



১৫৪ সচ্ছকটিক নাটক ! 

চাঁগুালদ্বয় | সরিয়! যান আর্ধাগণ ! সরিয়া যাঁন। আপনার) কি 

দেখিতেছেন?। কৃতান্তের পরশ্ুর ন্যায় ভীক্ষধার এই পরশু দ্বার! 

স্ুজনরূপ পক্ষিগণের আবাস তক স্বরূপ এই মহাত্মা চাঁকদত্তের হস্ত 
পদাঁদি অবয়ব ছেদন করিতে হইবে | আইস রে চাঁকদত্ত ! আইন । 

চাঁকদত্ত। অছে।! পুকবের উদব-বিলমিত অচিস্তনীয়; যেহেতু 
আমি নিরপরাধী ছইয়াও এতাদৃশ দুরবস্থা! প্রাণ হইলাম ! | আমি 

রক্তচন্দন ও কুক্কমাদি গম্ধদ্রব্যের অজরাগ দ্বার লিগুদেহ .হুইয়। 

মনুষ্য হইয়াও দেবতার উদ্দেশে ছেদ্য ছাগাদি পশুর ন্যায় যাইতেছি। 

(সম্মুখে দূ'উপাত করিয়া) অছে! ! আমার এতাঁদূশ শোচনীয় দশ! দর্শ- 
নার্থে রাজপথে সমাগত ও শোকাকুলেত আবালবৃদ্ধ জনগণের অবস্থা! 

নাঁন। প্রকার দৃন্ট ছইতেছে। এই সকল পুরবামিগণ আমার শরীরে রক্ত- 
চন্দন ও করবীর মাল প্রভৃতি বধাচিন্ন দর্শন করিয়। “মনুষ্যের জীবন 

বথা” এই বলির। বাম্পাকুলিত লোঁচন এবং আমার পরিরক্ষণে অসমর্থ 

হুইয়! তো ম্$র স্বর্গ লাভ হউক” এই রূপ বাক্য বলিতেছে 1 
চাঁশুধলছ্বয়। সরিয়! যান আবধ্যগণ 1! সরিয়। যান। আপনারা কি 

দেখিতেছেন 21 বিনর্জনার্থে নীয়মান ইজ্দধজ* গোপ্রসব, নক্ষগত্রপাত; 

এবহ সাঁধু জনের প্রাণদণ্ডঃ এই চারিটি বিষয় দেখিতে নাই । 

উভয়ের মধ্যে একজন | অছে আহীন্ত ! ৬ দেখ দেখ, কতান্ত সদৃশ 

পালকের আজ্ঞানুলারে এই নগরীর প্রধান পুকষ আর্য চাঁকদত্তকে 

ব্ধ্যন্ছানে লইম1 যাইতেছি দেখিয়া অন্তরিক্ষই কি রোদন করিতেছে? 

অথব। বিন মেঘে বজ্পাত হইতেছে £ 

দ্বিতীন্ন । অছে গোহু ! অন্তরিক্ষণ রোদন করিতেছে ন1, এব বিনা 

মেঘে বজ্পাতগ হইতেছে ন!। এ দেখ, অক্টালিকৰর বাতাঁয়নন্ছু 
মহিলাগণরূপ মেঘমালা হইতে অবিরত বাম্পবারি পতিত হুইতেছে। 

এবং আমর1 এই আধ্য চাকদন্তকে বধ করিবার নিমিত্ত বধাস্থানে লইয়া 

যাইতেছি দেখিষ! রোকদ্যমান আবাঁল-বদ্ধ-বনিতা ভাবতেরই নয়ন 

পতিত বাম্পবারি দ্বার রাজপথ লিক্ত হওয়ায় ধূলি আর উশ্খিত 

হইতেছে না!। 

চাঁকদত্ত | (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, খেদ পুর্ধক ) এই সকল 

77 আঁতীন্ত এইট দ্বিতীকস চার নাম । 



দশম অঙ্ক । ১৫৫ 

পে$রাঙ্গন! বাঁতায়নের কপাট অণ্প উদ্ণটন পূর্বক বদন কমল বহির্গত 
করিয়ণ, ছা! চঁকদত ! হা! চাঁকদত্ত !, এইকথা বলিয়া রোদন করিতে 

করিতে অবিরত নয়নজল বর্ষণ করিতেছে! 

চাঁগু'লদ্বয়। আইস রে চাঁকদত্ত ! আইস | দোষ প্রকাশের এহ্ 

এক স্থান | অরে! ডিতিম বাজাও এবং দোষ ঘোষণা কর। 

উভয়ে | শ্রবণ ককন আর্ব্যগণ ! শ্রবণ ককন। বণিক ব্যবসায়ী 

বিনফদততের পেধত্র, এনং সাগরদত্তের পুত্র এই আধ্যের নাম চাকদত্ব ; 
কুকর্মকারী এই ব্যক্তি প্রাতঃকণলীন ভোজ্যবস্তত্ন ন্যাপ যহুকিঞ্থিৎ 

অলঙ্কারের লোভে বারাঙ্গন। বসম্তসেনাকে নিজ্জনম পুম্পকরণ্ডক নামক 
জীর্শোদ্যানে লইয়া গিয়া বলপুর্ববক বাছুপাঁশে গলদেশ বদ্ধ করিয়। 

মারিয়াছেন, ইনি মেই সকল অলঙ্কারের সহিত গৃহীত হইয়াছেন এবং 

স্বয়ং ত্বীকাঁরও করিয়াছেন | তাহার পর রাঁজ। পালক ইহার প্রাণ দণ্ড 

করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রতি আজ্ঞা! প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর 

যদ্দি অন্য কোনও বাক্তি উভয় লোক গর্থিত এতীদদশ অকার্ধ্য করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তাহা! হইলে. রাজ! পালক তাঁহার ও এইরূপ শাসন করিবেন। 

চণকদত্ত | হার ! আমার যে বহশ পুর্বকাঁলে শত শত যজ্ঞ দ্বারা সমু- 

অন্বল এবং লজ্ত শালার দেবপুজাম্থানে নিয়ত বেদপাঠে পরিপুত হইয়া 

ছিল । অস্ঠ সেই বংশ আমার মৃত্যু সময়ে মৃতাঘেষণাঁর স্থটনে অভি 

পাঁপিষ্ঠ চাঁণ্ডাল দ্বার উচ্চারিত ছইতেছে। (ইতন্ততঃ দৃ্িপ1ত পূর্বকে 
কর্ণে হস্ত দিয়) হু! চক্র কিরণ সর্ুশ শুভ্রদশনে! হু! সমুজ্জ্বল প্রবাল তুল্য 

লোঁছিতাঁররে ! প্রিয়ে ! বসম্তসোনে ! আমি পুর্বে তোমার সুমধুর বদমামৃত 

পাঁন করিয়া এখন কিরূপে হূর্বিষ্ছ অযশরূপ বিব পানে প্রন্বত্ত হইব? | 

চাঁগালদ্বয়। অপন্হত হউন! আর্যগণ ! অপন্ত ছউন | অগণ্য- 
গুণাধার এবং সাধুগণের ছুঃখাপহারী এই মহা ত্ব। চাকদত্তকে স্বণীলগ্কার 

শুন্য করিয়া এই নগরী হইতে লইয়! যাইভেছি | অপিচ। ইহ লোকে 
তাঁব€ ব্যক্তিই সুখভোগি-জনগণের শুভানুচিস্তায় নিয়ত আসক্ত হুইয়! 

থবকেন | কিন্ড বিপন্ন সাঁধু জনের বিপন্নিবারণে অগ্রসর হরেন এতা দৃশ 

পুকষ অতি হুর্লত। 
চাকদত্ত | (ইতস্ততঃ দৃ'্টিপাত করিয়। ) এ আমার মিত্রগণ, পাঁছে 

আনি উহাদিগকে দেখিয়া! চিনিতে পারি, এই আশঙ্কায় বস্তপ্র।ত্তে মুখ 



১৫৬ সুচ্ছকটিক নাধক | 

আরুভ করিয়1 দূরে গমন করিতেছেন ! জানিলাম? সুখের সময়ে শত্রও 

বন্ধু হইয়| থকে | কিন্ত বিপুকালে কেছই মিত্র হয় না! । 
চাঁগুালছ্বয় | লোঁক সকলকে সর ইলাম, রাজমার্গ জনশৃন্য হুইল, 

এখন বধ্য চিন্বুধারী চাকদত্তকে লইয়! আইস । 
চাঁকদত্ত । (নিশ্বীন পরিত্যাগ পূর্বক ) টমত্রেয়! একি? অগ্য 

আমার মৃত্যু উপস্থিত ! (ইত্যাদি পুনর্বার পাঠ করিলেন ) 
নেপথ্যে | ছু! পিতঃ ! ছা! বরস্য !! 

চাঁকদত্ব | (শ্রবণ করিয়। ককণন্বরে) আছে স্বজাতিশ্রেন্ঠ ! পুকষদ্বয় ! 
আমি তোমাদের নিকটে কিঞ্থিতৎ প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছ। করি | 

চাগালছয় / তুমি কি আমাদের হস্ত হইতে কিঞ্ৎ, প্রতিগ্রহু 
করিবে ?| 

চাকদত্ত। পাঁপ দূর হউক। চাগাঁলজাতি রাজা পালকের ন্যায় 
অবিহৃয্যকারী হুরাঁচার নছে। অতএব পরলোকার্থে পুত্রের মুখচজ্ দর্শন 
করিবার নিঙ্গিত্ত তোমাদের নিকটে সময় প্রার্থনা করিতেছি। 

চাঁগুলদ্বর | আচ্ছা, তাছাই কর। 

( নেপথ্যে )1 হা! ভাত! হা! পিতঃ ! 
চাকদত্ত | (শ্রবণ পূর্বক ককণম্যরে ) অহ স্বজাতিশ্রেষ্ঠ ! (ইত্যাদি 

পুনর্বার পাঠ করিলেন ) 

চাগ্ডালদ্বর । অগে। পুরবাসিগণ ! ক্ষণকাঁল অবকাশ দাও। এই 

আশর্ধয চাকদত্ত আপন পুত্রের মুখ দর্শন ককক | (নেপথ্যের অভিমুখে 

দ্্টিপাত করিয়! ) এই দিকে আইস রে বালক! এই দিকে আইন । 
( তাছা'র পর বালক লইর! বিদূষক এ্রবেশ করিতে লাগিল ) 
বিদুষক। ভত্রমুখ ! শীঘ্বে শীঘ্র চল, তোমার পিতাঁকে বধ করিবার 

জন্য লইয়1 যাইতেছে ৷ 
বালক । হা! তাত! হু? দপিত2! 

বিদ্ভষক| হু! প্রিয় বয়স্য ! তোমাকে আর কোথায় দেখিব ?| 
চাঁকদত্ত | (পুত্র ও মিত্রকে দেখিয়া) ছ1 পুত্র! হা! টমত্রের !| 

(কৰুণব্বরে )ছাঁয় ! কিকষ্ট!| পরলোকে চিরকাল পিপণসার আকুল 

হুইয়! বদ করিতে হইবে | তবে যে কিধ্থিঃৎ পুত্রদত্ত তর্পণজল পাইব, 

তাছ জ্েভ)০্প মাত্র | পুত্রকে কি ধন দিব? | (আপন দেছের প্রতি 



দশম অঙ্ক । ১৫৭ 

পাঁত করিয়া যজ্োপবীত দেখিয়।) আমার এইমীত্র ধন আছে। ৰ 

যজ্ঞোপবীতভ মুক্তাময় ও ব্বর্ণনির্সিত.নছে ; তথাপি ইছ' ব্রাহ্মণের উত্তম 
অলঙ্কার | যে অলঙ্কার ধারণ করিলে ভ্বিজগণ দেবকার্য্য ও পিতৃকার্ধয 

করিতে অধিকারী ছয় । ( এই বলিয়! যজ্জোপকীভ প্রদান করিলেন )। 

প্রথম চগুাঁল | আইস রে চাঁকদত্ত ! আঁইস। 

দ্বিতীয় | অরে! আধ চাকদত্তকে আর্য ইত্যাদি বিশেষণ শুন্য 

নামে আহ্বান করিতেছ? | দেখ, যেরূপ ক্ষুত্র হ্তী বন্ধন হইতে মুক্ত 

হুইয়! ইচ্ছানু সাঁতরে অভিলষিত প্রদেশে গমন করে, সেই রূপ টম্বরগতি 
তিদৰ কি অভ্যুদয়কাঁলে কি দারিদ্রদশাঁর সকল সময়েই অভীষ্ট 

পুকষের নিকটেই গিয়া! থাকে | এব এই আর্ধ; চাঁকদত্ত ছুর্দেব বশতঃ 

বিপদাপন্ন হইলেও ইহ্খর নাম কি একবারেই লুপ্ত হইয়াছে? যে 
অন্মদাদির ভক্তিপুর্বক উচ্চারণ করিবারও যোগ্য হইবে ন1? অবশ্যই 
হইবে | দেখ, চক্র রাভ্গ্রন্ত হইলেও জগতের অবশ্যই বন্দ্রনীষ ছন | 

বাঁলক | "অরে রে! চাণ্ডালদ্বয়! আমার পিতাকে কোথায় লইয় 

যাইতেছ ?। 
চাকদত্ত | বন! আমি গলদেশে রক্ত করবীর মাল, হৃন্ধ দেশে 

শু'ল, এবং হৃদয়ে ছূর্ব্বিষহ শোঁক ধারণ করিয়) যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় 

বধ্যস্থণনে যাইতেছি 1 

চাণ্ডাল | বালক ! আমর] চাগ্ডালকুলে জন্বা গ্রহণ করিলেও বাবহাচর 

চাগঁল নহি। বাহার! সাঁধু জনকে বিনষ্ট করেঃ তাহাঁরাই পাঁপী ও 

ভাহারাই চাঁগু'ল। 

বখলক | তবে তোঁমরখ কি নিমিত্ত আনার পিতাকে মারিবে ?। 

চাশুাল। দীর্বজীবন ! এ বিষয়ে রাজার নিয়োগই অপরাধী, 
আমর অপরণধী নহি | 

বালক । তোঁমর1 আমাকে মার, পিতাকে ছাড়িয়। দাও । 

চাগুাল 1 দীর্ধজীবিন্! ভুমি এমন কথা বলিতে শিখিয়াছ ! তুমিই 

চিরজীবী হুইয়। থাক | 
চাঁকদত্ত | (রোকদ্যমাঁন পুত্রকে আপন কণ্চে ধারণ পূর্বক ) পুত্র 

পিত। মাতার স্রেহছসমক্টি-শ্বর্ূপ, কিথনী কি দরিদ্র সকলেরই সমান 

আনন্দ জনক, এবং চন্দনরদ ও বীরণমূল শুন্য অর্চ হৃদয়ের 

পপ নদ ্ 

স্হান 



১৫৮ সচ্ছকটিক নাটক । 

সন্ভপ-নিবারঙ্ক অনুলেপনন্বনূপ1 আমি গলদেশে রক্ত করবীর 
মাল! (ইতাদি পুনর্ধার পাঠ কন্িলেন )1 (চারিদিক দেখিয়। স্বগত ) 

এই সকল বন্ধুগণ বস্ত্রপ্রান্তে মুখ আর্ত করিয়া (ইত্যাদি পুনর্ধার 

পাঁঠ করিলেন )। 

বিদুষক | অহ্ছে পুকষদ্ধয় ! তোমর1 আমার প্রিয়বয়স্য' চাঁকদত্তকে 
পরিত্যাগ করির আমাকে বধ কর। 

চাঁকদতত | পাপ দূর ছউক। ( দেখিয়! স্বগত) অদ্য জরর্দনলাম। 

(ইত্যাদি পাঠ করিলেন) (প্রকাশে) এই সকল প্রাপাদশ্থিত আ্ত্রী- 
লোকেরা গবাক্ষ দ্বার দুর্টিপাঁত করিয়া! (ইত্যাদি পাত করিলেন ) 

চাগুালছয় | সরিয়। যান আর্াশ্বাণ! সরির। যান | আঁপনার। কি 

দেখিতেছেন ?, জল-গ্র্ণার্থে কুপে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণকলস রজ্জ, ছিন্ন 
হুইলে যেরূপ কুপে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ এই সাঁখু ব্যক্তি কলঙ্ক ভয়ে 

জীবনের আশব পরিতাগ করিয়া] মরিতে যাইতেছেন | 

চাকদত্ত | (সকৰকণে ) ছে চজ্্র-কিরণ-সদৃশ শুভ্রদশনে ! ইত্যাদি 
পুনর্বার পাঠ করিলেন | 

এক চাগুাল | অরে! পুনর্বার ঘেষণ। কর | 

দ্বিতীয় চাল । ( তাছ1 করিল )। 
চাকদত্ত | আমি বিপজ্জনিত মরণ প্রাণ হইতেছি, তথাপি আমার 

ছুংখ হইতেছে না। কিন্তু 'চাকদত্ত বসস্তমেনার প্রাণ বধ করিয়াছে, 
এইবূপ ঘে ঘোষণা আমার কর্ণ কুহ্ছরে প্রবিষ্ট ছইতেছে। ইহাই আমাকে 

মর্মস্থদ ক্লেশ দিতেছে | 

(তাহার পর প্রাসাদস্থিত হস্ত পদে বদ্ধ স্থাণবরকের প্রবেশ )1 

স্থবাবরক | ( ঘোষণ! শুনিয়! ব্যাকুল হুইয়। ) কি? নি্পাপ চাকদত্ত 
হত ছুইতেছেন !; আমার প্রভু শকাঁর আমাকে নিগড়ে বদ্ধ করিয়াছেন | 

কিকরি? | আচ্ছা, এই স্থান হইতেই উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়! 

বলি? শ্রবণ ককন আব্যগণ ! শ্রবণ ককন; এ বিষয়ে আমিই অপ- 

রাঁধী ; যেহেতু শকটবিপর্যয়ে আঁমিই বসন্তসেনাকে পুম্পকরণ্ডক নামে 
জীর্ণেদ্যানে লইয়া গিরাছিলাঁম | তাহার পর আমার স্বামী “তুমি 
আঁমাঁর প্রতি অন্ুরাগিণী হইলে ন1? এই বলিয়। বাছ পাশ দ্বারা বল- 

পুর্র্বক বসন্তদেনাকে মারিয়ছেন, আর্ধ্য চাকদত্ত মারেন নাই। একি! 
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দুরবশতঃ যে কেছই শুনিতে পাইল না? এখন কি করি?1| এখান 

হইতে কি লম্কফ দিয়! নিম্নে পতিত হইব? 1 (চিন্ত/ করিয়া) যদ্দি 
তাহাই হই, তাহ! হইলে আর্য চাকদত্তের বিনাশ হয় না| তাঁছাই 
হুউক| এই প্রাসাদের উপরি ভ।গে উঠিবার নিড়ির গৃহ হইতে ভগ্ন 
গবাক্ষ দ্বার! লক্ষ দিয়! নিষ্গে পতিত হই | বরং ইহাঁতে আমার মৃতু 
হুয় সে ভাল, তথাপি সৎুকুলোহুপন্ন এবং জনগণের শরণা আব্য চাৰ- 

দত্তের যেন মৃত্যু না ছয় | এবিষয়ে আমার যৃতুয হইলে৪ আমি অবশ্যই 
্বর্গলোক প্রাপ্ত হইব। (এই বলিয়। তখ। হইতে পতিত হুইয়। ) কি 

আশ্চব্য ! আমার ত মৃত্যু হইল ন1, বরং আমার দণুডনিগড় ভগ্ন হইল । 

এখন চাঁগুাঁলদিগের ঘোষণা শব্দের অন্ুনারে ঘোঁধণাঁর চ্ছানে যাই। 
( অগ্রে দেখিয়া! নিকটে গিয়া ) অন্ছে ! অবকাঁশ দাও অবকাশ দাও । 

চাঁগালছয় | অরে! কে অবকাশ চাঁহিতেছে 21 

স্ছশবরক | শ্রবণ কর | (এই বলিয়। পুর্ববোক্ত সমুদায় বলিল )। 

চাঁকদত্ত | অয়ে! আমি কালপাঁশে বদ্ধ হুইয়! মৃত্যুমুখে প্রবিন্ট- 
প্রায় ছইয়াছিঃ এমত সময়ে, বৃষ্টির অভাবে শুদ্ষপ্রায় শস্যের সত্বন্ধে 
শস্য-বদ্ধনকাঁরী ড্রোণনামক জলধরের ন্যায়” আমার প্রাণ রক্ষার্থে এ 
কোন্ ব্যক্তি উপস্থিত হইল ?। 

ভে আর্্যগণ! আপনারা শ্রবণ করিলেন ত?1 আমি মৃত্যুকে 
ভয় করি না, কেবল আমার যশ রাশি মহা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে, 

ইহ্থাতেই আমি ভীত হুইয়াছি । যদি আমার বিন। কলঙ্ছে মৃত্যু হয়; তাহ? | 

হইলে তাদৃশ মৃত্যুকে আমি পুত্রোৎপন্তির ন্যায় আনন্দজনক মনে 

করিব ! এবং আমি কখনই শকাঁরের অপকার করি নাই, তথাপি নীচাশয় 

ও মূর্থঘ মেই শকার স্ত্রীবধ করিয়! স্বয়ং দূষিত হুইয়ও বিষদিপ্ধ শরের 
ন্যায় আমাকেও অএতিবিধেযর অভিযোগ দ্বার। দুমিত করিয়াছে। 

চাঁগুলছ্বয় | স্থাবরক ! তুমি সত্য বলিতেছ?। 

স্থাবরক। আমি সত্যই বলিতেছি। পাছে আমি এ কথা অন্যের 

নিকট প্রকাশ করি এই জন্য প্রভু আমাকে প্রাসাদের উপরি ভাগে 

উঠিব্ঠর্নসিডির গৃছে নিগড় ছার! বদ্ধ করিয়। রাঁখিয়াছিলেন । 
শকার। (প্রবেশ করিয়! সহষে ) আমি আপন গৃহে শাঁকঃ শপ? 

মৎ্ম্যঃ ম|ংন এবং তিক্তম্নন-নিশ্রিত অঙ্গের সহিত অন্ন এবং শালি- 
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তগু,লের পরমান্ন ভক্ষণ করিয়াছি । (শব্দ শ্রবণে কর্ণ পাঁতিয়! ) যখন 
ভগ্ন কাংনোর ন্যায় খন্ খন্ শব্দকারী চাগুালদিগ্ের বাক্যের স্বরনংযোগ 
এবং বধাডিগুমের ধনি শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন বোধ হয় 

দরিদ্র চাঁকদত্তকে বধ্স্থানে লইয়। যাইতেছে । অতএব তথায় 

গিয়া দেখিব | শত্রুর বিনাশ দর্শনে অন্তঃকরণে সাঁতিশয় আনন্দ উপশ্থিত 
হয়। ইহা ও শুনিরাছি যে, যে ব্যক্তি শত্রুর মৃত্যু দর্শন করে, জন্মাস্তরে 
তাহার চক্ষুর পীড়া হয় না । বিষগ্রন্থির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট কীটের ন্যায় 
আমি ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়] দরিদ্র চাকদভ্তের মৃতু ঘটাইয়াছি। এখন 

আনি আপন প্রাসাদের উপরি ভাগে সোপান গৃহে উঠিয়া! স্বীর পর- 

ক্রম দর্শন করি | তথায় উঠিয়। ও দেখিয়] ) কি আশ্চর্ধর ! এই দরিদ্র 

চাঁকদত্তকে বধ্যস্থাঁনে লইর যাইতেছে, ইহ্থাকে দেখিবার জন্যই যখন 

এতখদৃশ জনত হইয়াছে, তখন যহ্কালে মৎসদৃশ প্রবল ও মনুব্যশ্রেষ্ঠ 

পুকষদিগকে বধ্যস্থানে লইয়1 যাইবে, তৎকণলে যে কত জনমত হইবে 
তাঁহু। বলা যাঁর না। ( দেখিয়। আনন্দ পুর্ব্বক ) এই সেই দরিদ্রে চাক- 

দরত্তকে নব বলীবর্দের ন্যার উত্ত মন্ূপে সজ্জিত করিয়। দক্ষিণ দিকে লইয়! 

যাইতেছে । একি ? আমার প্রাসাদে উতিবার সোপান গুছের নিকটে 
ঘোষণা হুইয়াই কি জন্য হটাৎ নিবৃত্ত হইল ? 1 (সোপান গৃহ দেখিয়া ) 

নেই স্থাবরক চেটও যে এখানে নাই !, মে কোথায় গেল? নে ন এখান 

হইতে শিয়! রহস্য ভেদ করিবে ন1 ত 21 যাহা হউক, তাহার অন্থেবণ 

.করি। (এই বলিয়! তথ! হইতে অবতরণ পুর্বক ঘোষণার স্থণনে গমন 

করিল ) 

চেট। মহাশয় ! এই সেই আমার প্রভু আঁমিতেছেন। 
চাণুঠলছয় । সকলে সরিয়। যাও, পথ ছাড়িয়। দাঁওঃ দ্বারের কপাট 

কদ্ধ কর, এবং সকলে নীরব হইয়া থাক, যেহেতু অবিনয়রূপ তীক্ষ- 

বিশানধাঁরী ভুষ্ট বলীৰদ্দ এই দিকে আিতেছে। 
শকাঁর । অরে রে! অবকাশ দাও অবকাশ দাও | ( নিকটে শিয়।) 

অহে পুত্র! ক্থখবরক চেট ! আইল, আমরা গৃহে যাই। 
চেট | হায় হায়! হছে অনার্য! তুমি বসন্তসেনাকে মারিয়াও 

সম্ভব হও নাই।র এখন আবার যাচক-জনগণের সন্বন্ধে কম্পতৰক- 

ত্বরূপ এই আয চাকদত্তেরও প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছ ?1- 
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শকার ! আমি রত্বুকুত্তের তুল্য; আমি আ্রীহত্য। করি ন1। 

সকল ব্যন্তি। অছে! ! তুমিই মারিয়াছ, আর্ধ্য চাকদত্ত কখনই 
মারেন নাই । 

শকার। এ কথাকে বলে? । 

জসকলব্যক্তি। ( চেটের প্রতি দৃর্টিপাভ করিয়! ) এই সাধু 

বলিতেছেন। 

শকার !। (খোপনে সভয়ে) হায়! আমি কি শ্থাবরক' চেটকে 
দুঢ়রূপে বদ্ধ করি নাই?। এই চেটই আমার অকার্য্যের সাক্ষী । 
(চিন্ত! করিয়। ) আচ্ছা, এইরূপ বলিব | (প্রকাশে) অগো মহ্োদয়- 

গ্রণ! এ জমুদায়ই মিথ্য| | এই ব্যক্তি আমার স্বর্ণ চুরি করিয়াছিল, 
এজন্য ইহাকে ধরিয়! প্রস্থার পুর্ধক বাদ্ধিরা রাখিয়া ছিলাম, এই 
নিমিত্ত শত্রতাবশঘঃ এ ব্যক্তি যাহ! বলিতেছে, তু সমুদদায় কি 

সত্য?1 (ধৌোঁপনে চেটের হস্তে স্বর্ণবলয় প্রদান করিয়া আন্তে 

আন্তে বলিল ) পুত্র স্থাবরক চেট ! তুমি এই বলয় লইয়৷ অন্যপ্রকাঁর 

বল । 

চেট। (বলয় লইয়1) দেখুন মছাঁশয়র1 ! দেখুন, এই ল্বর্ণবলয় 

দিয়! আমাকে প্রলোভিত করিতেছেন । 
শকার। ( উহার হস্ত হইতে বলয় কাড়িয়া লইয়1 ) এই সেই সুবর্ণ, 

যাছ(র নিমিত্ত আমি ইহাকে বান্ধিয়। রাখির। ছিলাম | (ক্রোৌধপূর্ববক ) 

ওহে চাগুালছয়! আমি ইস্থাকে ঝুবর্ণভাণ্ডারে নিধুস্ত করিয়াছ্ছিলীম, 
এব্যস্ভি সুবর্ণ চুরি করায় আমি ইহাকে মারিয়াছি ও ভাড়ন! করিয়াছি ; 

' যদি তোমাদের প্রত্যয় না ছয়, তবে ইহার পৃষ্ঠদেশ দেখ | ্ 
চাগুালছয় । ( দেখিয়!) ইন্দি সত্যই বলিতেছেন) ভৃত্য প্রন্ছ- 

রাদিজনিত-রোধে উন্মত্ত হুইয়। প্রভুর অনিষ্টকন্ব ফি কি না করিতে 

পশরে ? 1 

চেট | হবার! উঈদৃশ দাসত্ব, যে আমি ত্য বলিলেও দাঁসের 
কথ বলিয়! লোকের বিশ্বান জনক হইল না! | ( কৰুণম্থরে )| আম্্য 

চাকদত্ত ! আপনকার রক্ষা! বিষয়ে আমার এই পার্য্যন্তই সামর্থ্য | 

€ এই বলিয়। চাঁকদত্তের পদতলে পতিত হুইল )1 

চাকদত্ত | ( কৰুণন্বরে ) ছে বিপন্ন-সাধুজনানুকম্পিন্! ছে নিয়ত 

২১ 
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পরছিতাঁচরণ-শীল 1 বদ্ধে!! চেট! তুমি উঠ, তুমি আমার প্রাণ 
রক্ষার্থে যতদূর যত্ব করিতে হয়, তাহ! করিয়াছ, কিন্ত আমার টদব 
প্রাতিকুলা বশতঃ তৎুসমুদায়ই বিফল হুইল । 

চাণ্ডালছ্বয় | মহাশয় |! এই চেটকে মারিয়! দুর করিয়া! দাও | 
শকার | অরে! দূর হও । (এই বলিয়! ভথ। হইতে চেটকে অপনারিত 

করিয়!) অছ্ে চাগুালঘ্বয়! তোমর! বিলম্ব করিতেছ কেন? শীত 

এই স্ত্রীবধকারীর প্রাঁণদণ্ড কর। ৰ 

চাগুালঘ্বয় | যদি তুমি এত ব্যস্ত হুইয়1 থাক, তবে তুমিই মার | 
রোস্ছসেন। অছে চাগুলদ্বয় ! তোমর] আমকে মার, পিভাঁকে 

ছাড়িয়া দাও । 

শকাঁর । পুত্রের সহিত ইহার প্রাণদণ্ কর। 
_ চাঁকদত্ত | এই মূর্খ সকলই করিতে পারে । অতএব বশুস! তুমি 

আপন মাতার নিকটে যাঁও। ্ 
রোহছসেন ৷ তথায় গিয়া আমি কি করিব? | 

চাঁকদত্ত। বহুস | তুমি অদ্যই আঁপন মাতাঁর সহিত মুনিজনের 

আশ্রমে গমন করিও) এই নগরে ক্ষণকাল থাঁকিও না। এবং পিতার 

দেষে তুমিও যেন অকারণে বধের যোগ্য ছইও না। অতএৰ বয়স্য! 

তুমি রোহসেনকে লইয়া গমন কর । 

বিদৃষক। বয়স্য! তুমি কি এই মনে করিয়াছ? যে তোমার 

বিয়োগে আমি প্রাণ ধারণ করিব 2। 

চকদত্ত / বয়ন্য! যাহার জীবন স্বাধীন, তখছার প্রাঁণ পরিত্যাগ 
কর) উচিত হয় না। 

বিদুপধক! (স্বগভ ) হচ্ছ! পুর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পাপ হয়, 
এক্তন্য তাহা অনুচিত হইলেও প্রির বর়স্যের বিরহছুঃখে ছুঃখিত 
হুইয়! ক্ষণকাল জীবন রাখিতে পারিব না; অতএব এই বালককে 

ইচ্ছার মাতার হন্ডে সমর্পণ করিয়। প্রাণ পরিত্াগ পূর্বক আপন প্র্রিয়- 
বয়স্যের অনুগামী হইব | (প্রকাঁশে ) বয়স্য! এই বালককে ত্বরায় 
লইয়া! যাই। (এই ঘলিয়। চাকদত্তের গলদেশ ধারণ পূর্বক আলিজন 

করিয়া পদতলে পতিত হুইল । বাঁলকও রোদন করিতে করিতে 

পদতলে পতিত হুইল )। 
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শকার | অরে! আমি বলিতেছি। পুত্রের সহিত চাঁকদত্তকে 

বিনাশ কর । ্ 

চাকদত্ত | (ইছা! শুনিয়। ভয় গ্রকাঁশ করিতে লাগিলেন ) 
চাঁগালছ্বয়। রাজ! সপ্পুত্র চাঁকদত্তকে বিনাশ করিতে আমাদের 

প্রতি আজ্ঞ। গ্রদান করেন নাই। অতএব গৃছে যাও রে বালক! গুছে 

যাঁও। ( এই বলিয়! বালককে পাঠাইর! দিল ) 
চাগডলছুয়। এই তৃতীয় ঘোষণার ক্ছান, ডভিট্ডিম বাজাও | (এই 

বলিয়। পুনর্ধার ঘোষণ। করিল)! 

শকার। ( স্বথগত ) এবিষয়ে পুরবাসীদিগের অদ্যাপি বিশ্বীস ছয় 

নাই কেন? (প্রকাশে ) অছে চাকদত্ত ! এই পুরবাসীগণ অদ্যাপি 
বিশ্বাস করে নাই । অতএব “আমিই বসন্তসেনাঁকে মারিয়াছ্ছি” এই কথ। 

তুমি আপন মুখে প্রকাশ কর। 

চাকদত্ত | (নিকত্তর হইয়া রহিলেন )। 

শকাঁর | অহছে চাগুাল মনুষ্য! চাঁকদত্ত স্বয়ং বলিল না, অতএব 
তোমরা এই জর্জর বংশখণ্ড দ্বার] প্রহার করিতে করিতে উ্ছার মুখ 

হুইতে এ কথা প্রকাশ করাও | 

চাগুল | (প্রহার করিতে উদ্যত হুইয়।) চাঁকদত্ত ! তুমি স্বয়ং বল। 
চঠকদত্ত | (ককণ স্বরে) আমি এতাদৃশ বিপদ্সাগরে পতিত 

হইরাও কিছুমাত্র ভীত বা ঢুঃখিত হই নাই। কেবল আমিই প্রিয়! 
বসন্তসেনাকে বিনষ্ট করিয়াছি এইন্ূরপ যে একটী অলীক ৰাকা 
জনসমবজে স্বয়ং উচ্চারণ করিতে হইবে, ইছাতেই আমি বিশেষরূপ 

' পরিতাপিত হুইতেছি। 

শকার | ( পুনর্বার তাহাই বলিল )। 

চাকদত্ত । ভো। ভো। পুরবাসিগণ ! আমি অতি নিষ্ঠর এবং পর- 
কালের ভয় শন্য হুইয়। রূপলাবণ্াতিশয়ে রতিন্বরূপা! প্রিয়া বসস্তু- 

সেনাকে; শেষ কথ। এই ব্যক্তি বলিবে। 

মকর | মারিয়াছি। 

চাকদত্ত | তাহাই বটে। 

প্রথম চাগডাঁল ! অরে! আজ তোমার বধ করিবার পাল।। 

দ্বিতীয় । অরে! আজ তোমার । টি 
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প্রথম | অরে! ভবে লেখাপড়া করি | (এই বলিয়! বছবিধ লিখিতে 

দিখিতে ) অরে ! আজ যার্দ আমার পাল! হয়ঃ তাহ! হইলে কিছু 
কাল বিলম্ব কারব 1. 

দ্বিতীয় | কি নিমিত্ত ?। 
প্রথম | অরে ! আমার পিতা জ্ৰর্গে যাইবার সময়ে আমাকে এই 

কথ বলিয়াছিলেন, যে পুত্র কীরক! যদি তোমার বধ্যচ্ছশনের পাল! 

হয়” তাহ ছুইলে তুমি সহমা! বদ করিও না| 

দ্বিভীয় | অরে ! কি নিমিত্ত 21 
প্রথম | কদাঁপি কোন সাধুবাক্তি অর্থ প্রদান পূর্বক বধা্কে 

মুক্ত করিতে পারেন | কদাপি রাজার পুত্র হইলে আনন্দ মছোৎুসবে 

সকল বধ্যের মোচন করিতেগ পারেন। কদাপি হস্তী মদমত্ত হইয়া 

বন্ধন রজ্জু ছ্িড়িয়! উৎপণভ করিলে ব্যস্ততা বশতঃ বধ্োর পরিত্রাণ 
হইভেও পারে | এবং কদাপি রাঁজরও পরিবর্তন হইতে পারে, ভাহা 

হইলেও সকল বধোর যুক্তি লাভের সম্ভীবন1 | 

শকাঁর | কি? কি? রাজপরির্ত হয়? 

চাণ্ডাল । অরে ! বধা-পালিকার লেখ? পড়! করি । 

শকাঁর। অরে? চাঁকদত্তের সত্বর প্রাণদণ্ড কর। (এই বলিয়। 

চেটকে লইর1 এক পার্কে রহিল ) 1 

চাঁগাল | আশর্ধা চাকদত্ত ! এবিষয়ে রাজার নিয়েগই অপরাধী, 

আমর। চাঁওাল হইয়াও অপরাধী নহি; অতএব এ সময়ে যাহ্ীকে 

স্মরণ কর! উচিত, তনুকে ম্মরণ কর | 

চাকদত্ত । প্রবল পুৰষ অপিকরগিক প্রভৃতির বাক্য বশতঃ এবং" 

বিদুষকের কক্ষদেশ হইতে অলঙ্কারের পতনহ্েতু আমি অপরপী 

হইলেও যদি আমার ধর্মাবল প্রবল থাঁকে, তাহা হইলে সেই প্রিয়া 

বসম্তসেনাই স্বর্গে, পৃথিবীতে অথবা যে কোন স্বনে থাকুন না কেন, 

ত্বরয় আনিয়া নিজ কাকণ্য গুণে আমার কলঙ্কের অপনয় করিবেন। 

অছে! আমায় কেখখায় যাইতে হইবে 21 
চাগুাল। (অগ্রন্ভাগে দর্শাইয়। ) এ যে দক্ষিণ দিকে শ্াশান ভূমি 

দৃষ্ট হইতেছে, এ স্থানে যাইতে হইবে । যাহার দর্শনমীত্রেই বখ্যের] 
. অঙধর্নিক্ষরিয়া বার । দেখ দেখ, দীর্ধাকার শ্গালেরা শূলে স্থিত মৃত- 
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দেছের অধোভাগ আকর্ষণ পূর্বক খণ্ড খণ্ড করিয়] খাইতেছে | এবং 

উর্ধাভাঁগ বিকট দন্তচয় প্রকটিত করিয়া! শুলের উপরি ভাগে লগ্ন ছইয়। 
রহিয়াছে | 

চাকদত্ত | ( দেখিয়1) ছাঁয়! এই বারেই হত হইলাম । (এই 
বলিয়া মূচ্ছিত প্রায় হইয়া! বলিলেন ) | 

শকার | আমি এখন যাইব না, চাঁকদতকে মারিতে দেখিয়া 

যাইব"! ( এই বলিয়। ইতস্ততঃ পরিক্রমণ পুর্বর্বক দেখিয়া) এই যে 

চাকদত্ত বলিয়! রছিয়াছে। 

চাঁগুখল | চাঁকদত্ত ! তুমি কি ভয় পাইয়াছ? | 

চাকদত্ব । ( সহছস। উঠিয়! ) মূর্খ 1 আমি মরণকে ভয় করি না। 

কিন্ত আমার চজ্মকিরণ-সদূশ নির্মল যশোরাঁশি কলঙ্কিত হইতেছে! 
(ইত্যাদি পুনব্ধার পাঁঠ করিলেন )। | 

চাঁগ্ডাল | আর্য চাঁকদত্ত ! চক্দ্র ও স্ছুর্যয গগন মণডলে বান করিলেও 

তাঁহাদেরও যখন বিপদ্ ঘটিয়! থাকে, তখন যাহ্বাদের অবশ্যই মৃতু 

হুইবে এরূপ মনুয্যের কথা কি বলিৰ | ইহ লোকে কোন ব্যক্তি উন্নত 
হুইয়!ও অবনত হয়, কোন ব্যক্তি অবনত হুইয়1ও উন্নত হয়, সেই রূপ 
মৃত ব্যক্কতিরও প্রাণবিয়ে'গে পতন এবং পুনর্ববার প্রাঁণসঞ্তারে উৎ- 

পতন হুইয়! থাঁদুক | ইহাই মনে করিয়! টধর্ময অবলম্বন কর | 
( অপর চাঁগুালের প্রতি ) অরে ! এই চতুর্থ ঘোষণার স্থান, অভএব এই 

ক্ছণনে পুনর্ধরার ঘেবষণা কর। যাউক | (এই বলিয়। পুনর্ধার খোবণ! 

করিল )| 

চাকদত্ | হা প্রিয়ে বসম্তসেনে ! হা! চন্দ্রকিরণ-সদৃশ শুভ্রদশনে !| 

(ইত্যাদি পুনর্র্বার পাঠ করিলেন ) 
( তাছাঁর পর ভিক্ষু ও বসস্তনসেন। বাস্ত হইয়। প্রবেশ করিতে লাগিল ) 

ভিক্ষু] আনি অস্থ্ণনে পরিশ্রান্তা »সম্তসেনার প্রাণ রক্ষ| পূর্বক 

ইছাঁকে লইয়া! যাইতেছি, ইহাতে সক্ব্যাঁনধর্ম সবার আমি অনুগৃহীত 
হইয়াছি | বুদ্ধদেবের উপাঁমিকে ! বসস্তসেনে ! তোমাকে কোথায় 
লইয়] যাইব ?। 

বসম্তসেন1! আধ্য চাকদত্তের গৃঙ্থেই লইয়। চলুন । শশধরের 

দর্শনে কুমুদিনী ন্যায় তাহার দর্শনে আমি আনন্দ অনুভব করিব) 
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ভিক্ষু । (ত্বথগত ) এখন কোন্ পথে শিয়া! চাকদতের গৃঙছ্ে প্রবেশ 

করি ?। (বিবেচন1 করিয়া) আচ্ছা, রাঁজপথেই যাইব | ( প্রকাঁশ 

পুর্ক) উপাণনিকে ! আইস, এই রাজপথ, এই পথে যাইব | (শ্রবণ 
করিয়। ) একি ! রাজপথে অতিশয় কোলাহল শুন যাইতেছে কেন 21 

বসন্তমেনা | ( অগ্র ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) অগ্র ভাগে ভদ্র ভদ্র 
লোঁকসমৃহথ একত্র সমবেত ছইর] রহিয়াছে কেন?1 আর্য! কিনিমিত্ত 
এত জনত। হুইয়াঁছে 2 একবার জানুন দেখি | বিষমভারে আক্রান্ত বনু- 

স্ধরার ন্যায় এই উজ্জয়িনী নগরী এক অংশে ভারাক্রান্ত! হইয়াছে 
কেন? | 

চাঁগ্ডাল। অরে! এই শেষ ঘোষণার স্থান, অতএব ডিম বাজাও 

এবং ঘোঁষণ। কর | (তাহাই করিয়1) চাকদত ! তুমি আমাদের অপর'ধ 

ক্ষম! কর, এবহ ভয় পাইও ন1, তোমাঁকে এখনই মারিতেছি। 
চ।কদত্ত। দেবতারাই ক্ষম। করিবেন । 

ভিক্ষু । ( ঘোষণ। শ্রবণ করিয়। বাস্ত হইয়া! ) উপামিকে ! তোমাকে 

চাকদত্তই মারিয়াছে এই বলিয়। তাহাকে মারিতে লইয়। যাইতেছে। 

বসস্তলেন। | (ব্যস্তা ₹ইয়।) হায় ! হায়! আমি অতি হতভাঁগিনী, 

আমার নিমিত্ত আর্ধ্য চাকদত্তের বিনাশ হইল !| আর্য! শীতে শীঘ্র 

পথ প্রদর্শন ককন | 

ভিক্ষু | উপাসিকে ! আর্য চাকদত্তকে ধাঁচাইবার নিমিত্ত শীষ 

শীষ চল । আধ্যগণ! অবকাঁশ দাও আবকাঁশ দাও! 
বসক্তালেন। । অবকাশ দাও অবকাশ দাও। 

চাগডাল। আব্য চাকদত্ত ! প্রভুর আদেশই অপরাধী, আমর।' 

নহি, এখন ধাছাঁকে ম্মরণ করা উচিত ভীাহাকে ম্মরণ কর। 

চাঁকদত্ত | অধিক কি বলিব| প্রবল পুৰষ অধিকরণিক প্রভৃতির 

বাকা বশতঃ (ইত্যাদি পুনর্ক্ার পাঠ করিলেন | 
চাঁগাল। (খগ্সা আকর্ষণ পুর্ব্বক ) আর্য চখকদত্ব ! উত্তান হুইয়! 

সমানরূপে শয়ন কর, এক প্র্থথারেই তোমাকে কাটিয়। স্বর্গ পাওয়াইব। 
(চাকদত্ত সেই রূপ হইয়। থাঁকিলেন ) 

চাঁগাল। (প্রহারার্৫থ খরা তুলিল। হুম্ত হইতে হুটাঁশ খড়ী পতন 
প্রকাশ ফারিয়।) কি আশ্চর্য্য! বজ্রসদৃশ ভয়ঙ্কর এই খতা রোষপূর্ব্বক 



দশম অহ । , ১৬৭ 

কোঁব হইতে আকুষ্ট এবং মুদ্টি প্রদেশে দৃঢ়তররূপে ধৃতও হইয়াছিল: 
তথাপি হস্ত হইতে ছটা ভুভলে পতিত হইল কেন?| যখন: একসপ 

হইল, তখন অনুমান করি চাকদত্তের আর বিন।শ হইবে না| ভগবতি 

সহ্্যবাসিনি? এসন্স। হউন প্রসন্ন হউন, আর্ময চাকদতের কি মুক্তি 

নত ছইবে?, যদি ইহার মুক্তি লাভ হয়, ভাছ। হুইল জাঁনিব যে 

আপনি চাগুাল কুলের প্রতি অন্রগ্রহ করিলেন । 

দ্বিতীয় চাণ্ডাল। অছে! রাজার আদেশ যেরূপ, সেইরূপ কর! 

যাঁউক। 

প্রথম | আচ্ছ1, তাঁহ।ই কর যাউক | ৃ 
( এই বলিয়! উভয়ে চাকদত্কে শূলে অ।রোঁপণ করিতে উদ্যত হুইল ) 

চাকদত্ত। প্রবলপুকষ অধিকরণিক প্রভৃতির বাক্য বশতঃ। 

€ইভ্যাদি পুনর্ধার পাঠ করিলেন )। 

ভিক্ষু । ( দেখিয়। ) মহাশয় ! প্রহার করিও না, প্রহার করিও নখ। 

বসন্তমেন। | ( দেখিয়। ) মহাশয় ! প্রহার করিও না, প্রহার করিও 

ন1| আমি সেই হতভাগিনী, যাহার নিমিত্ত এই মহাত্বা মৃতুমুখে 
পতিত হুইতেছেন | 

চাণ্ডাল। (দেখিয়!) এই একটি কামিনী উদ্বপ্ধান কেশকলাঁপ বন 

করিতে করিতে হস্ত উত্তোলন পূর্বক 'প্রহ্থার করিও না, প্রহ্থার করিও 
না" এই কথা বলিতে বলিতে দ্রতগমনে ব্যাকুলমনে এই দিকে 

আমিতেছে, এটি কে?। 
বসন্তুসেন।। আর্ধা চাকদত্ব ! একি? | (এই বলিয়! শয়িত 

. চাঁকদত্তের বক্ষস্থলে পতিত হুইল )] 

ভিক্ষু | অংশ্য চাঁকদত্ত। একি? (এই বলিয়া পদ তলে পতিভ 

ইইল )। 
চাঁগুাল । ( সভয়ে নিকটে আসিয়! ) এই যে বসন্তসেনা ! ভাগ্যে ত 

আমর। সাঁধুকে মারি নাই !| 

ভিক্ষু | (উঠিয়!) অরে ! আর্য। চাঁকদত্ত জীবিত আছেন? | 
চাগাল। জীবিত আছেন কি? এক শত বৎনর জীবিত থাকিবেন | 

বসন্তসেন। | (সর্ষে) আ ! আনি প্ুনজীবিতা হইলাম | 

চাগাঁলব্য়। “বসম্তসেনা ধাঁচিয়া আছে এই কথ! যজ্জ-শালীস্ছ 



১৬৮. স্চ্ছকটিক নাটক। 

রাজার নিকটে শিয়া ৮০৮ (এই বলিয়া! উভয়ে গমন করিতে 

লাগিল )। 

শকর | (বসস্তসেনাকে দেখিয়া সভয়ে) হায়! কি সর্বনাশ! 

এই গর্ভদালীকে কে ধাচাইল ? আমার প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইতেছে, 

এখন কি করি ?, যাঁছা! হউক, এখান ছুইতে পলাইয়া যাই। (এই 
বলিয়! পলায়ন করিতে লাগিল 01 

প্রথন চাণ্াল। (দ্বিতীয় চাগডাঁলের নিকটে গিয়া) অরে আসখদের 

প্রতি এইরূপ রাজার আদেশ যে, যে ব্যক্তি বসন্তসেনণকে মারিয়াছে, 

ভার প্রাণদণ্ড করিবে; অভএব রাজার শ্যালকেরই অন্বেষণ করা 

যাউক। ( এই বলিয়! উভয়ে বহির্গত হুইল )1 
_ চাকদত্ত | ( সবিল্ময়ে ) প্রহ্থারার্থ অস্ত্র উত্তোলিত হইয়াছে এবং 
আমিও মৃত্যু মুখে প্রবিষ্ট হইতেছি, এমত সময়ে অনারষ্টিতে বিশুদ্ষ 
শসোর সম্বন্ধে শস্যবন্ধনকারী দ্রোণমেঘের ন্যায় আমার প্রাণরক্ষার্থে 

ইনি কে আনলেন ;| (অবলোকন পূর্বক ) ইনি কি বসম্তসেনার 
সমানাকুতি দ্বিতীয় বসন্তসেন1? অথব! ভিনিই পুনর্ধার মানব দেছ- 

ধারণ পু্ব্বক স্বর্গ হইতে আমিলেন ? কিংব1 আনার মন নিয়ত তাহার 

চিন্তার আসক্ত থাঁকায় সর্বত্রই তাহাকে দেখিতেছে 2? অথব1 বসন্ত" 
সেনার মরণ বার্তা অলীক, তিনি জ্যয়ৎই আনিয়াছেন ?। 

বসন্তসেন! | (ক্রন্দন করিতে করিতে উঠিয়া পদ তলে পতিতা 

হুইর)) আর্য চাকদন্ত ! আমি সেই হতভাঁটিনী, যাঁছার নিমিত আপনি 

এতাদৃশ ছুরবন্ছা প্রাপ্ত হইয়াছেন! 

নেপথ্যে । কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! বসন্তসেনা জীবিভা 
'অবছে। (এই কথ! সকলেই বলিতে লশগিল ) 

চাকদত্ত। (শ্রবণ করিবামাত্র সন? উঠিয়। বসস্তসেনাঁর স্পর্শনুখ 

অনুভব করিয়! নিমীলিত নেত্র হইয়া! আনন্দ বশতঃ গদ্গাদ স্বরে ) তুমি 

কি সেই প্রিয়! বসম্তসেন। 21 

বসস্তলসেন। 1 আমি সেই মন্দভাগিনী | 
চাকদত্ত। (নিরীক্ষণ করিয়1 মহর্ষে) এই যে সেই বসন্তসেনা !। 

€ আনন্দ পুর্র্বক ) আমি মৃত্য মুখে পতিত হছইতেছি, এমত সময়ে তুমি 
দেনরাঁরি বর্ষণে পয়োঁধর যুগল আর্দ্রকরিতে করিতে মৃতসপ্লীবনী 



দশম অক্ক। ১৬৯ 

বিদ্যার ন্যায় কোৌথ। হইতে আঁজিলে 21 প্রিয়ে বসস্তসেনে 1! ভোমাঁর 
জন্যই আমার দেহপাত হুইতেছিল, কিন্ত তুমিই আসিয়া দেহ রক্ষা 
করিতে | অহো!! প্রিয়-সমাগমের কি অনির্ধচনীয় মহিমা, যর 
প্রভাবে মৃতদেছেও প্রাণসঞ্চার হইল | পরিয়ে ! দেখ, বিবাছকালে 
বরকতৃক পরিপ্নত রক্তবস্ত্র ও রক্ত করিবীরমণল', উত্তম জ্্সীর ল1ভ হুইলে, 
বরের যেরূপ আঁনন্দজনক হয়, মৃত্যুসময়ে ম€কর্তৃক পরিপ্নত এই রক্তবক্ত্ 
ও রূক্তকরবীরমল1 অগ্ত তোমার দর্শনে আমার সেইরূপ জন্তোষ- 
জনক হুইল | ূ 

বসন্তসেন! । আর্য ! আপনি অতি উদারন্বভাঁব, তথাপি আপন- 

কার এরূপ বেশ কেন? 

চাকদত | প্রিয়ে! কি বলিব! প্রবল পরাক্রাস্ত ও ছর্দীস্ত 

চিরবৈরী শকাঁর, আমিই তোমার প্রাণবথ করিয়াছি, এইরূপ 

অভিযোগ করিয়। আমাকে এতাঁদৃশ শোচনীয় দশায় নিক্ষেপ করিয়াছে । 
বসন্তসেন। | (কর্ণে হস্ত দিয়া ) আপনার পপ দূর হউক | সেই 

নরাধম শকারই আমাকে মারিয়াছিল | 

চখকদত্ত | (ভিক্ষুর প্রতি দৃক্টিপাত করিয়া) প্রিয়ে ! ইনি কে 21 
বসন্তসেন। | €সই পাপিষ্ট শকার আমাকে মারিয়াছিল, কিন্ত এই 

আর্ষাই আমাকে ব।চাইয়াছেন | 

চাকদত্ত । আপনিন বিন! কাঁরণে বন্ধু ছইয়ছেন | আপনি কে? 
ভিক্ষু । মহাশয়! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন 

ন1? আমি সেই আপনকাঁর চরণ সহবাহুনকারী ভূত, আমার নাম 
বাহক | আমি দুতক্রীড়'য় পরাজিত এব পণদানে অসমর্থ হওয়ায় 

স্থাতকর কর্তৃক পরিগৃহহীত হুইয়াছিলাম, এই উপাসিকা আপনকার 
পরিচারক জানিয়! অলঙ্কীররূপ মূল্য দিয়া! দ্্যতকরের হস্ত হইতে 
আমাকে ক্রয় করিয়া রাখিয়ছেন। তাহার পর বৈরাগ্যবশতঃ 

আমি বেখদ্ধধর্শাবল্বী হইয়াছি | এই আর্ধ্যাও শকটবিপর্ধ্যয়ে পুষ্প- 
করগুক নামক জীর্ণেদ্যানে উপস্থিত হুইয়াছিলেন | তথায় লমেই 
ছুরাচাঁর শক(র+ 'তুমি আমার প্রতি অনুরধগিণী হইলে ন। £ এই বলিয়! 

ইহার গলদেশ বলপুর্ধক বানুপাশে বদ্ধ করিয়। প্রাণমংশর প্রহার 
করে» আমি অল প্রদানাদি বার! ইহুণকে বাঁচাঁইয়াছি। 

১ 



১৭০ ৃ স্চ্ছকটিক নাটক । 

নেপথ্যে | (মহা! কোলাছলধনি ) দক্ষ্যজ্ঞমাশী রষধজ মহাদেব, 
ও ক্রেঞ্চনাঁমক অনুরবিনাশী ক্রোঞ্চদীরণ কার্তিকের জয়যুক্ত 

হইতেছেন | এবং আর্ধযক নাঁমে গোঁপালতনয় সিদ্বপুকষের আদেশ 
বশতঃ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চিরশক্র রাজ। পাঁলকের প্রাঁণদণপুর্ব 
'কৈলাসপর্বত পর্যন্ত পৃথিৰী জয় করিয়। সর্ধোঁুকুষ্ট হছইতেছেন। 

শর্রিলক | ( সহুস! প্রদ্বেশ করিয়া!) আমি সেই অনভিজ্ঞ রাঁজ। 

পালকের প্রাঁবধ পূর্বক তাহার রাজ্যে আর্ধযচরিত আর্ন্যককে আভি- 
বিক্ত করির়। প্রসাঁদদত্ত নির্মঠল্যের ন্যায় তাহার আদেশ মস্তকে বহন 
পূর্বক কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত চ(কদত্ের উদ্ধারার্থ যাইতেছি। 

রাজ! আর্ধযক উসন্যবল ও মজ্করিবল শৃন্য রাজ! পালককে বিনষ্ট 

এবং স্বীয় প্রভাঁবে পুরবাসীদিগকে আশ্বানিত করিয়। 'এক্রপদের ন্যায় 
সুখএ্রদ সমস্ত বনগুধার সাঁতীজ্য স্বয়ং হস্তগত করিরধছেন। 

( অগ্রভাঁগে দৃষ্টিপাত করিয়া) যখন এ স্থানে জনসমূহ একত্র সম- 
বেত হুইয়। বহিয়াছেঃ তখন বোধ ছয় এ স্ছাানেই আর্ধয চাঁকদত্ত থাকি- 

বেন। ভূপাঁল আর্ধ্কের পালকবধরূপ' ব্যাপার কি আর্য চাকদত্তের 
জীবন দ্বার সফল হুইবে?। মা 

(ক্রতবেগে তথায় শিয়া!) সকলে সরিয়! যাও সরিয়া যাও 1” 
(দেখিয়! সর্ষে) এই যে আর্ধ্য চাকদত্ত ও বসন্তমেনা উভয়েই জীবিত 

রহিয়াছেন! আঁমাঁদের স্বামীর মনোরথ এখন সর্দতোভীবে জন্প্ণ 

হুইল । অহে।! আমাদের সেখভাগ্য বশতই আর্য চাঁকদত্ত নেধকাঁর 
ন্যায় গুণময়ী ও স্মুশীলা, বসন্তসেনা দ্বারা ভুম্পার বিপদর্ণব হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন | গ্রহণমুক্ত ও জ্যোহস্থাধুক্ত চত্রের ন্যায় ইন্ইাকে 
বনধকালের পর দেখিতে পাইলাম | আমি পূর্বে ইহার গৃহ হুইতে স্ুবর্ণ- 
ভাঁণ্ড অপহরণ করিয়া! মহাপতকী হইয়াছি, এখন কিরপে ইহার 

নিকটে যাই ?1 অথবা, সরলতাই সর্ধত্র আদরণীয় | (সম্ম,খে গিয়। 

অগ্ুলিবন্ধন পূর্বক ) আধ্য চাকদত্ত ! | 

চাকদত্ত ! আপনি কে?! 

শর্ব্বিলক | যে ব্যক্তি আঁপনকার গৃহে সন্ধি খনন পুর্র্বক সুবর্ণভ।গু 

অপহরণ করিয়াছিল, আমি দেই মহাপাতক্ী, এখন আপনকার্ই 
শরণাগত হুইতেছি | 



দশম অঙ্ক । ৭১ 

ঈাকদত্ত | সখে! ওকথা! বলিও ন1| বরং তুমি আমার সহিত 

প্রণয়ই করিয়াছ। (এই বলিয়। গলদেশ ধারণ পুর্বক আলিঙ্গন 

করিলেন) । 

শর্বিলক | আর্ম্যচরিত রাজা! আধ্যক কুল ও মান রক্ষা করির! 
যজ্ঞশাঁলাস্ছ ছুরাঁচার সেই পলককে পশুর ন্যয় বিনষ্ট করিয়াছেন | 

চাকদত্ত | কি বলেলে ?। 

শর্বিলক। যে ব্যক্তি পুর্বে আপনকাঁর শকটে আরোহণ পূর্বক নগর 
হইতে পলায়ন করিয়! পুম্পকরগুক নণমক উপবনে আঁপনকাঁর শরণাগত | 
হুইয়াছিলেন; সেই মহাত্মা! আরধ্যক অন্য যজ্ঞস্ছলে পশুর ন্যায় সেই 
পালককে বধ করিয়াছেন । 

চাকদত্ত ।যাছাকে গোপপল্লী হইতে আনাইর! পালক বিন? অপরাধে 
বন্ধনালয়ে বদ্ধ করিয়াছিল, ল, নেই অ আর্ধককে তুমি কি যুক্ত করিং করিয়া 7 
শর্তিলক। আজ্ঞা ই! 

চাঁকদত্ত |! ভবে আমার বড় সস্তোঁষ জস্মাইলে । 
শর্ষ্বিলক | আপনকার প্রিয়বন্ধু আর্ধ্যক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াই 

উজ্জপ্লিনীর অন্তর্গত বেণাঁনদীর তীরে কুশীবতী নগরীতে ব্রাঙ্গণদিগকে 
রাজ্য দান করিয়াছেম। অভএব বন্ধুর এই প্রথম প্রীর্থন। রক্ষণ কক | 
(মুখ ফিরাইয়া ) অরে ! রে! সেই পাঁপ্পিঠ রাজার শ্যালক শকাঁরকে 
ধরিয়। আন । . 

নেপথ্যে । যে আজ্ঞা ॥ 

শর্ব্িলক | আর্য! রাজা আর্ক এই জানাইতেছেন যে আনি 
আপনকারদিগের গুণপ্রভাবেই এই রাজ্য প্রাপ্ত হুইয়াছি! অতএব 

আপনার! এই রাজ্য ভোগ ককন। 

_চাঁকদত্ত। কি? আমাদের গুণেই রাজ্য পাইয়াছেন? | 

নেপথ্যে | অরে রে! রাজার শ্যালক শকাঁর! আইন আইস, 
আপন ছুহ্ৃর্মের ফল ভোগ কর। 

( তাহার পর পুঁকষ কর্তৃক পরিগৃষ্থীত পশ্চাস্ভাগে বাহুদ্য়েবদ্ধ 

শকারের প্রবেশ )1 

শকার | হায়! আমি উন্মত্ত গর্দতের ন্যায় দুরে পলায়ন করিয়1- 
ছিলাম, তথাপি আমাকে ভয়ঙ্কর কুকরের ন্যায় বদ্ধ করিয়। আগিয়াছে। 



১৭২ . মচ্ছকটিকনাটক । 

€চারি দিকে দৃ্টিপাঁত করিয়া) আঁমাঁর চাঁরিদদিকেই টবর্িবর্গ উপ- 
স্থিত হুইয়াছে; অতএব আমি নিরাশ্রয় হইয়াছি, এখন কাহার শরণ1- 
গত হইব?! (মনে মনে বিবেচনা করিয়া! ) আচ্ছা, শরণাগত- 

রক্ষাকারী সেই আধ্য চাকদত্তেরই নিকটে যাঁই | (এই বলিয়া! চাঁক- 
দত্তের নিকট গিয়।) আর্য চাকদত ! আপনি রক্ষা কৰন। (এই 
বলিয়া পদতলে পতিত হুইল )। 

নেপথ্যে | আর্য চাঁকদত্ত ! এই পাঁপিন্ঠকে পরিত্যাগ ককন পরি- 
ত্যাগ কক, আমরা ইহার প্রাণদণ্ড করিব। 

শকার | (চাঁকদত্তের প্রতি) ভে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়প্রদ ! আর্য 

চারুদণ্ত ! আমাকে পরিত্রাণ ককন পরিত্রাণ ককন। 

চাঁকদত্। ! (সদয় হইয়া) অহ্ুহু! শরণাঁগভের ভয় নাই ভগ্র নাই । 

_ শর্ষিলক 1 (সসম্সমে ) আঃ এই পাপাত্মাকে চখকদত্তের নিকট 

হইতে দূরে লইয়া যাও | (চাঁকদণ্ডের প্রতি ) মহাশয় ! কিরূপে এই 
ডরাঁচারের প্রীণদণ্ড কর! বাঁইবেঃ তাঁহ। আপনি আদেশ ককন | চাও1- 

লের। ইহার পদঘ্বয়ে রজ্জ বাঁন্ধিয়! টানিয়! লইয়! যাইবে ? অথব! কুন্ধু- 
রের! ইহার দেহ ভক্ষণ করিবে? কিংবা শুলে আরোপিত করিয়া 

৷ বিনষ্ট কর! যবে? অথব1 করপত্র দ্বার! ইহার শরীর কর্তন কর! 
' যাইবে? 

ভ1কদত্ত | আমি যাঁছ। বলিব তাহ? কি তুমি করিবে 2 

শর্ব্বিলক | তস বিষয়ে সন্দেহ কি? অবশ্যই করিব । 
শকার 1] চাঁকদত ! আমি শরণাগত হুইয়ীছি, অতএব আমাকে 

রক্ষা! ককন, রক্ষণ ককন । আপনি দয়ালু, সুতরাহৎ দয়ালু ব্যক্তির যাহ! 

কর্তব্য তাহাই ককন | আনি এতাঁদৃশ কুকর্ম আর কখনই করিব ন1। 
নেপথ্যে পুরবাসিথণ ॥ শকাঁরের প্রাণদণ্ড কর, কি নিমিত্ত পাতকী 

জীবিত থাকিবে 21 

বসম্তসেন। | ( বধের চিহ্ুস্থচক সেই করবীর মাঁল। চাঁকদত্তের গ্লদেশ 

হইতে লইয়া? শকারের উপরে নিক্ষেপ করিল ) | 
শকাঁর । অগে! গর্ভদাসীর পুত্রি! প্রসন্না হও প্রসন্ন হওঃ আমি 

আর তোমাকে মারিব নাঃ অতএব এই বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা 

কর। 



দশম অন্ক। ১৭৩ 

শর্বিলক। অরে রে! এই নরাঁধমকে চাঁকদত্তের নিকট হইতে 
লইয়া যাও | আর্ধ্য চাঁকদত্ত ! আপনি আদেশ ককন এই পাঁতকীর 
কি করা যাইবে? । 

চাঁকদত |. আমি যাহ! বলিব, তখছ1 কি করিবে 21 

শর্ব্িলক | দে বিষয়ে সন্দেহ কি? অবশ্যই করিব । 
চাঁকদত্ত | সত্য বলিতেছ? 

শর্ব্বিলক | ই1, সভ্যাই বলিতেছি। 

চাকদত্ত / যদি সত্যই হয়; তবে ত্বরার ইছাকে। 
শর্বর্বিলক | বধ করিব ?। 

চাঁকদর্ভ$ না না, পরিত্যাগ কর। 

শর্ব্বিলক | কিনিমিত্ত পরিত্যাগ করিব ?। 

চাকদত্ত | শক্র অপরাধ করিয়াও যদি শরণাগত হই! পদতলে 

পৃতিত হয়ঃ তাহা হুইলে সে শক্ত দ্বার বিনাশের যোগ্য হয় না! 
শর্বিলক। ভবে কুগ্কুরের1 ইহাকে ভক্ষণ কৰক 21 
চাঁকদত্ত | আমার শরণাগত-পাঁলনজনিত উপকার নষ্ট করা উচিত 

হুর ন1| 
শর্ব্বিলক | কি আঁশ্চর্ধযা! তবে কি করিব, বলুন | 

চকদত্ত | ইহাকে মুক্ত কর | 
শর্ব্বিলক | আচ্ছা, মুক্ত করিলাম। 

শকাঁর। হায়! এখন ধ্লাচিল।ম। (এই বলিয়। সকলের সহিত 

বছির্শত হুইল । 

নেপথ্যে | কোলাহল ধনি। 

পুন নেপথ্যে | আর্ধা চাঁকদত্তের স্ধর্মিণী আর্য ধৃত চরণ ও 
বসনধারী রেখদনকাঁরী পুত্রকে অপলাঁরিত করিয়।, এবৎ জনগণের 

নিবারণবাকা ন। শুনিয়! বাম্পপুর্ণনয়নে প্রজ্বলিত ছুতাশনে 

প্রবেশ করিতে যাইভেছেন ! 

শর্বিলক। (শ্রবণ পুর্ধক নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ) এই 
যে চন্দনক ! ; চন্দনক! এ কি কথা ?। 

চন্দ্রনক | ( প্রবেশ করিয়া) আধ্য? রাজ প্রানাঁদের দক্ষিণাংশে 

অত্যন্ত জনতা হুইরাছে, ইহ! কি দেখিতে পাইতেছেন না? ;' 



১৭৪ . স্চ্ছকটিক নাটক । 

আরব্য চাঁকদত্তের সহধর্থিণী (ইত্যাদি পুনর্ধার বলিয়া!) আমি 
তাহাকে বলিলাম যে আর্ষ্ে ! এতাদৃশ কর্ম সহসা করিবেন না, আর্য 
চাঁকদত্ত জীবিত আছেন । কিন্তু শোঁকাঁকুল চিত্ত হওয়ায় কে বা আমার 

কথা শ্রবণ করে 2 কে বাবিশ্বাস করে 21 

চাকদত্ত | (সাভিশর উদ্দিন হুইয়।) ছা! পরিয়ে? আমি জীবিত 

থাকিতে তুমি এ কি করিতেছ? (ডদ্ধে দৃঙ্িপাঁত পুর্বর্কক দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়1) ছে চাকচরিত্রে প্রেরলি ! যদ্যপি তোমার পতি- 

পরতা ম্ুশীলতদি পবিত্র গুণরাশি অস্থান বলিয়! পৃথিবীতে 
থাকিবার যোগ্য হইতেছে না, তথাপি ছে পতিব্রতে ! ধূতে ! পতি 

পরিত্যাগ করিয়। স্বর্গস্ুখ ভোগার্থে একাকিনীর ব্বর্গে গমন যুক্তিযুক্ত 
হইতেছে না | (এই বলিয়। মৃচ্ছা প্রাপ্ত হইলেন )। 

শর্কিলক | অছে। ! প্রমাদ ঘটিল 1 কোথ। আর্য চাঁকদত্তকে লইয়] 
আর্ষ্যার প্রাণ রক্ষার্থে তথায় ত্বরায় যাইব, না! এখানে আধ্যই মোহ 
প্রীপণ্ত হইলেন | হায়! দেখিতেছি, রাজ! পাঁলকেরবধ প্রভাতি 

আমাদের তাবৎ প্রয়াঁসই সর্ধতোঁভাঁবে বিফল ফল হইতে লাগিল 1 
_ বসস্তসেনা। আর্য চাঁকদত ! স্থির হও স্থির হও | তথায় গিয়। 

আর্ব্যার প্রাণ রক্ষণ কর। নতুবা! অনর্থ ঘটিবে। 
চাকদতী । (ছুস্ফির হইয়! সহস। উঠিয়। ) হ! পরিয়ে ! তুমি কোথায়? 

একবার উত্তর দিয়! আমার প্রাণ ব্ক্ষণ কর | 
চন্দনক | আর্য! এইদিকে আসুন এইদিকে আুন ॥ (এই বলিয়! 

সকলে পরিক্রমণ করিতে লাখিল)।1 (তাঁহার পর ব্থানির্দিষ্টা ধৃতাঃ_ 

বস্ত্রাঞ্চলধারী পুত্র রৌহসেন, বিদূষক এবং. রদনিক! প্রবেশ করিল )। 
ধূতা । (রোদন করিতে করিতে ) বাঁছ! ! আমাকে ছাড়িয়া দাও? 

আর তুমি বাঁধ। দিও না, আমি আর্ধ্যপুত্রের অমঙ্গল বার্ত। শ্রবণে 
1নতীন্ত ভীত! হুইয়াছি | ( এই বলিয়! উঠিয়া রোছসেনের হস্ত হইতে 

অঞ্চল আকর্ষণ পূর্বক অগ্নির অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন )। 
রোছসেন | অননি! আমাকে রক্ষা! কর? তোমাকে না দেখিয়। 

আমি বাচিব না| (এই বলিয়! অত্বর নিকটে শিয়। পুনর্বার অঞ্চল 
ধরিল )। 

বিদ্ুবক | আর্ে ! আপনি ত্রাক্ষণী, স্বামীর দেহ ব্যতিরেকে ত্রা্গ- 



দশম অন্ক | ১৭৫ 
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শীর পৃথক, চিভাঁরোঁহণ পাঁপ জনক বলিয়া খবির! নির্দেশ রিতা 
ভরা তোমার হুভাঁশনে প্রবেশ কর] অনুচিত। 

ধৃতা। আমার পাঁপ হয় হউক, তথাপি আঁমি আর্ধ্যপুত্রের অমঙ্গল 
বার্ত। শ্রবণ করিতে কখনই পারিব ন1। 

শর্বিলক। ( অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করিয়। ) মহাশয়! আর্ধযা অগ্নির 
নিকটবর্তিনী হইয়াছেন অতএব আপনিন শীষে চলুন | 

রঁকদত | € সত্বর গমন করিতে লাগিলেন )। 

ধৃতা॥ রদনিকে! তুমি এই বাঁলক কে ধারণ কর, আনি আপন 
অভিলবিত কর্ম সম্পন্ন করি | 

রদনিক। | (ককণ স্বরে ) আমিও আপনকাঁর অনুযায়িনী হইব | 
ধৃত । (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আর্য! আপনিই 

ইছাঁকে ধারণ ককন | ূ 
বিদূষক | ( ছুঃখিত হুইয়! ) জার্স্যে! সকলেই আঁপন আঁপন অভি- 

লবিত কর্ম সম্পাদনার্থে প্রন্বত্ত হইয়। ব্রাক্ষণকে অগ্রগামী করিয়! থাকেন | 
অতএব আপনি বখন স্বর্গলোকে স্বামীর সহিত সহবাসজনিত এ 
সুখ লীভার্থে প্রবৃত্ত) হইয়াছেন তখন আমিই আপনকাঁর অগ্র-) 
খাঁমী হুইব। 

ধৃতা | তোমরা ষে ছুই জনেই আমাকে বাধা দিতে লাগিলে। 
€পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়! ) ৰাছা! তুমিই আপনাকে সাস্তবনা কর, 
তিলমিশ্রিত তর্পণজল দানের নিমিত্ত আমাদের মনোরথ কি 
একবারেই অতীত হইবে? | (দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ পুর্ববক ) 

, আর্ধ্যপুত্র কি তোমাকে সা্তবনা করিবেন ন1? 1 

চাকদত | (এ কথ শুনিয়া] সহসা! নিকটে গিয়1) আমিই বালক 

কে সান্ত্বনা করি । ( এই বলিয়া বালককে ভুলিয়। আলিঙ্গন করিলেন )| 

ধৃতা | (দেখির1) কি আশ্চর্য্য? এই যে আধ্যপুত্রেরই শ্বর- 
সংযোগ শুনা যাইতেছে! ( বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়। সানন্দে ) ভাগ্য- 

বশত: এই যে আ্যপুত্রই আনিরাছেন! আ! হাচিলাম। 
বালক । (দেখিয়া! সানন্দে) অহো! পিতা আমাকে আলিঙ্গন 

করিতেছেন! ধেতাঁর প্রতি) মাত: ! পিতাই আমাকে সামজ্ত্বনা করি- 

তেছেন । (এই বলিয়। প্রত্য!লিঙ্গন করিল )। 



১৭৬ স্চ্ছকটিক নাটক । 

চাঁকদত্ব | ( ধৃতার প্রতি ). ছা! প্রেয়সি! ম্যামী বিদ্যমান 

থাঁকিন্ত তোমার হুতাঁশনে প্রবেশ রূপ ঈদৃশ কঠোর ব্যবসায়ের উদ্যোগ 

কেন ?। দেখ, স্ুণ্যদ্রেবের অন্তর মনের পূর্বে পদ্মিনী কি কখন পদ্ম 
সঙ্কচিত করে? কখনই ন!। 

ধ্তা। আর্ধাপুত্র ! এই নিমিত্ই সেই শদ্মিনী অচেতন! বলিয়া 
পরিদুস্থিতা হয়। 

বিদূষক | ( দেখিয়! সহর্ষে ) অহ! এই চক্ষুতেই আবার প্রিয়নয়জ্ম্য 

কে দেখিলাম ! | অহ]! ! সতীরকি প্রভাব ! যাহাতে অগ্নিপরবেশের 

উদ্যোগমাত্রেই শ্রিয়সমাগম লন্ধ হইল। (চাঁকদত্তের প্রতি) প্ররিয়- 
বয়স্যের জয় হুউক জয় হউক | 

চাঁকদত্ত | টৈত্রের ! আইস, (এই বলিয়! আলিঙ্গন করিলেন )।1 

রদনিিকা | অহ্ে!! কি টদবঘটন।,1 (| আর্য ! প্রণাম করি | 

( এই বলিয়। চকদত্তের পদতলে পতিতা হইল ) 

চাকদত্ত | (রদনিকাঁর পৃষ্ঠে হস্ত (দিয়া) রদনিকে! উঠ উঠ, 
(এই বলিয়। তুলিলেন )। 

ধৃত ( বসন্তসেনার প্রতি ) ভখিনীর কুশল ত? | 

বসন্তসেনা। এখন কুশল হইল ।॥ (এই বলিয়া! উভয়ে আলিজগন 
করিলেন )। 

শর্ব্বিলক। আর্য ! ভাগ্যবলেই আপনকার সুঙ্গন্র্গ জীবিত হইলেন । 

চাকদত্ত | তোমাদের অনুকম্পাই তাহার কারণ | 

শর্ব্বিলক | আধ্যে বসন্তমেনে ! রাজ] আর্ক প্রসন্ন হুইয়! তোমার 

| প্রতি বপূশদ প্ররোগ দ্বারা অনুগ্রহ করিতেছেন । 
বসন্তমেন।। আর্য ! আমি রাজার প্রসাঁদে কভার হুইলাম। 
শর্বিলক। (বসন্তমেনার শিরোবসনদ্বার! মুখ আরবত করিয়। 

বধু সাজা ইয়! চাঁকদন্তের প্রতি ) আধ্য! এই ভিক্ষুর কি উপকার 
করিব? | 

চাকদত্ত | ভিক্ষে। ! ভোঁমার অভিমত কি ?॥ 

ভিক্ষু | এই তাবৎ বাণপারই অনিত্য জানিয়। সম্যাধর্মেই আমার 

দুঢ়তর অনুরাগ জন্মিয়!ছে। 
চাঁকদত্ত। খে! এই ভিক্ষুর বিষয়ভেগে সম্প্ণ বৈরাগ। 
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জন্বিয়াছে; অতএব ইহ্ছাকে পৃথিবীশ্ঘ নকল বোদ্ধালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ 
কর। |] রঃ 

শর্বরিলক। যে আজ্ঞা । | 

ভিক্ষু । আমি সাতিশয় উপরুত হইলাম | 
বসন্তসেন!। আমি এতক্ষণে জীবন পাইলাম | 
শর্ষ্বিলক। স্ছাবরকের কি উপকার কর! যায়? | 
চঠকদত্ত । নে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হউক! মেই চাঁগুালের। 

সকল চাঁগাঁলের অধিপতি হুউক, চন্দনক ডুষ্টের দমনাথিকাঁরে নিরুক্ত 
হউক, এবং সেই শকারের লম্মানাদি ব্যাপার পুর্বে যেরূপ ছিল অধুন! 
সেইরূপই থাকুক | 

শর্ব্বিলক | আপনি বাঁছ! বলিলেন ভাঁহাঁই করিব। কিন্ত শকাঁরকে 

পরিত্যাগ ককন ইহার প্রাণ বধ করি। | 
চাঁকদত্ব | শরণণগত ব্যক্তি নির্ভয় হউক | শত্রু অপরাধ করিয়9 

€ ইত্যাদি পুনর্বার পাঠ করিলেন । 
শর্ব্বিলক | তবে আর কি প্রিয়কর্ম করিব? আপনি বলুন । 
চাঁকদত্ত | ইহা অপেক্ষাঁও কি প্রিয়কর্মআছে? | আমিই বসন্ত- 

ওসনা'র প্রাঁণুদণ্ড করিয়া ছি..বলিয়।..ষে.জন্সমা'জে. কলঙ্_ হইয়াছিল, 
তাহ! অদ্য অপনীত হুইল | এই শকার আমার বিনাঁশে উদ্যত হইলেও 
পদতলে পতিত হওয়ায় মুক্ত হইল। আমার প্রিয় সুহৃত্ আঁধ্যক 

শত্রকুল সমূলে উন্মূলন পূর্বক সকলের অধীর্ব্বর হুইয়! পৃথিবী পালন 
করিতে লাগিলেন । আমি এই প্রাণসম প্রিয়! বসন্তসেন।কে পুনর্ধার 

ট প্রাপ্ত ইইলাম ॥ এবং তুমিও প্র্রিয়বন্ধুর সহিত মিলিত হইলে ; অতঃপর 

আর অধিক প্রিয় কিআঁছে? যাহা তোমার নিকট প্রার্থনা করিব | 
বিধাঁত1 কাঁহাঁকেও ধনমানাঁদির অপনয়ন পূর্বক তুচ্ছ করিতেছেন, 

কাঁহাকেও ব1 ধনমানাদি বিতরণ পুকর্বক পুর্ণমনোরথ করিতেছেন । 
কাঁহাকেও উন্নত, কাহাকেও বা! অধোগত, এৰং কাহাঁকেও বা শোক- 

মোহাদি দ্বার! বাঁকুল করিতেছেন | কুপযক্পে বদ্ধ কলম যেরূপ কথন 

ভর্ধগত, কখন অধেগত, কখন পুর্ণ এবং কশন রিক্ত হয়, ০সই রূপ 
হার যাত্র। নির্ঘনত। সথনত। উন্নতি ও অবনতি প্রন্থতি ৰিকদ্ধ ধর্মে 

পরিপূর্ণ, বিধাতা ইহীই সকলকে জানাইয় যেন ক্রীড়া করিতেছেন । 
ও 



১৭৮ চ্ছকটিকনাটক। পাও 

এ এই র্লপ হুউক। 

[্বি্গণ অপরিমিত হুপ্ধশালী ও পৃথিবী শস্যপূর্ণ। হউক জলধর 
যথামময়ে জলবর্ষণ ককক| সমীরণ প্র।ণিপুক্পের সুখস্পর্শী হইয়। 
দিবারাত্র বহন করিতে থাঁকুক। প্রাণিগণ নিয়ত সুখভোগেই কাঁলযাপন 

ককক। ব্রাঙ্মণেরা! সকলের অভিমত, ও সদ'চাঁরী সাধুর! শ্রীমান হউন; 
এবং রাঁজশণ ধর্মানুষ্ঠানে অবিরত রত থাকিয়। ছুষ্টের দমন পর্ব 
পৃথিবী পালন কন । 

( এই বলিয়! সকলেই বহির্গত হইল ) 

হার নামক দশম অঙ্ক সমাপ্ত । 

এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। 
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